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Bevezető

Európai Szociális
Alap

„Énekeljetek füttyös vidámsággal, könnyedén-kötetlenül, mint a rigók, 
kik az erdő zendülését sugaras kottába fütyörészik… […] énekeljetek 
ujjongva, vivace, mert értelemmel épül a világ…”

Pákolitz István: Énekeljetek

Kedves Gyerekek!

Énekeljünk, énekeljünk! Könyvünk nektek és hozzátok szól. Az éneklés és a zenehallgatás örömével 
szeretnénk megismertetni benneteket. Énekeljetek minél többet! Énekeljetek vidáman, felszabadul-
tan! Játsszatok énekes játékokat, játsszatok a zenével, játsszatok zenét! 

Kedves Kollégák!

Aki megtapasztalta az éneklés örömét, annak könnyű ezt az örömöt továbbadnia. A ránk bízott gye-
rekek zenei érzékét és lelkük egészségét is szolgálják a könyv dallamai, hiszen tankönyvünk dalait úgy 
választottuk ki, hogy azok értékes alkotások legyenek, és szövegük, zeneiségük közel álljon a gyerekek 
játékos, kíváncsi gondolkodásmódjához.

A könyv egy zenei fejlesztésre épülő tankönyvcsaládba tartozik. Feladatai egy-egy gyakorolni való 
elemre, érdekességre, információra irányítják a figyelmet. Gondolkodni tanítunk, nem csak informá-
ciókat közlünk. Tankönyvünk oldalai hasonlóan épülnek fel, és az egyes részek oldalanként összefüg-
genek egymással. 

A leckék fejlécében ajánlást találnak az új anyag tanításához kapcsolódó dal ismétlésére. Minden 
oldal gondolatébresztő kérdéssel kezdődik, piktogramok is segítik az oldalon való tájékozódást. A tan-
könyv leckéihez a további munkát, gyakorlást, vagy éppen az oldott hangulatú munkát segítő munka-
füzet kapcsolódik egy-egy feladattal. Válogassanak az adott csoport szükségletei és fejlesztési lehető-
ségei szerint, ötleteinket és ajánlásainkat bátran alkalmazzák saját gyakorlatukhoz illesztve!

Szeretettel kívánok sok örömet a tankönyv használatához: 
Szabó Katalin

KI
EG

ÉS
ZÍ

TŐ KIEGÉSZÍTŐ felirattal és kék színnel jelöljük 
az 6. osztály kerettantervi követelményeit 
meghaladó feladatokat.

A tankönyvben az alábbi piktogramok segítik az eligazodást:

 Feladat  
zenehallgatással

  Csoportos 
 vagy páros munka

@   Kutatási feladat



4

Tartalom

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 
1–2. Dalok reggeltől estig  . . . . . . . . . . . . . . . .  6
3–4. Ünnepi dalaink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
5. Zenei utazás Európában  . . . . . . . . . . . . . . .  10
6–7. A hangszerekről  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
8–9. Összefoglalás – Csend és hang  . . . . . . .  13

I. AZ ÉLŐ NÉPZENE
10. Kelj fel, juhász, ne aludjál!  . . . . . . . . . . . .  16
11. Este jő, szürkül bé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
12. Kispiricsi faluvégen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
13. Érik a szőlő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
14. Farkas Ilka bő szoknyája  . . . . . . . . . . . . . .  20
15. Tarka szoknya, sok a fodra  . . . . . . . . . . . .  21
16. Komáromi kisleány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
17. A horgosi csárda ki van festve  . . . . . . . . .  23
18. Csínom Palkó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
19–20.Összefoglalás – 
 Az élő népzene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

II. ISMERKEDJÜNK 
ZENESZERZŐKKEL, KOROKKAL!
21. Miért szeretjük Mozartot?  . . . . . . . . . . . . .  28
22. Természet és zene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
23. Miről mesél a szöveg nélküli zene?  . . . . .  30
24. Állatok ábrázolása zenével  . . . . . . . . . . . .  31
25. Összefoglalás – Ismerkedjünk  
 zeneszerzőkkel, korokkal!  . . . . . . . . . . . .  32

III. ÜNNEPEK, JELES NAPOK 
26. W. A. Mozart: Három német tánc  . . . . . . .  34
27. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő  . . . . . . . . . . . . . . . .  35
28. Kirje, kirje, kisdedecske  . . . . . . . . . . . . . . .  36
29. Pásztorok, keljünk fel!  . . . . . . . . . . . . . . . .  37
30. Új esztendő, vígságszerző  . . . . . . . . . . . . .  38
31. Három éjjel, három nap  . . . . . . . . . . . . . .  39
32. Balázsolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
33. Talalaj, talalaj, Tök Lőrinc  . . . . . . . . . . . . .  41
34. Összefoglalás – Ünnepek,  
 jeles napok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

IV. ISMERKEDJÜNK 
MAGYAR ZENESZERZŐKKEL! 
35.  Bartók Béla és Kodály Zoltán  

munkássága  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
36.  Kodály Zoltán: Háry János  

daljáték  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
37. Sej, Nagyabonyban – 1. kaland  . . . . . . . .  46
38. Bécsi harangjáték – 2. kaland  . . . . . . . . .  47
39. Napóleon csatája – 3. kaland  . . . . . . . . . .  48
40. Ábécédé – 4. kaland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
41.  Összefoglalás – Ismerkedjünk  

magyar zeneszerzőkkel!  . . . . . . . . . . . . . .  50

V. TANÉV VÉGI VIGASSÁGOK
42. Erdő mélyén piros a szamóca  . . . . . . . . .  52
43. Baj van a részeg tengerésszel  . . . . . . . . . .  53
44. Szorgos pásztor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
45. Áll egy ifjú nyírfa a réten  . . . . . . . . . . . . . .  55
46. A búzaföldön dalolva járunk  . . . . . . . . . .  56
47. Édes fülmile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
48. Ég a város  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   58
49. Bárdos Lajos: Rétre hívó  . . . . . . . . . . . . . .  59
50. Kodály Zoltán: Gyere, jó pajtás  . . . . . . . .  60

RÁADÁS, JÁTÉK, GYAKORLÁS
51. Játsszunk és alkossunk zenével!  . . . . . . .  61
52. Zenés színpad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
53. Történetek, filmek zenével  . . . . . . . . . . . .  63
54. Énekóra március tizenötödikére  . . . . . . .  64
55.  Énekóra az egri hősök  

emlékezetére  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
56–57. Év végi rendszerezés,  
 összefoglalás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
58. Zenék, művek, zeneszerzők  . . . . . . . . . . .  68
59. Zenehallgatás – zenei emlékezet . . . . . . .  69

Népdalok forrása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Zenehallgatásra ajánlott művek,  
 népdalok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Megzenésített versek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 



ÉV ELEJI
ISMÉTLÉSÉV ELEJI ISMÉTLÉS

& # 44 œ œ œ œ
1. É ne kel jünk,

Tempo giusto œ œ œ œ
é ne kel jünk,- - - - - -

& # œ œ œ œ œ œ
Gu zsa lyas ba

œ œ œ œ
mer re men jünk?- - - - -

& # .œ jœ œ œ
I de  s i de

œ œ œ œ
az uc cá ba,- - - -

& # œ œ œ œ œ œ
Lász ló Jó zsi

œ œ œ œ
ka pu já ra.- - - - -

2. Ucca, ucca, bánat útja,
     Bánat kővel van kirakva,
     Azt is tudom, hogy ki rakta,
     Hogy én járjak sírva rajta.

3. Nem járok én sírva rajta,
     Nem járok én sírva rajta,
     Járjon az, ki rakosgatta,
     Járjon az, ki rakosgatta.

Énekeljünk, énekeljünk (Veress Sándor gyűjtése, Klézse, Moldva)

3. Nem járok én sírva rajta,
     Nem járok én sírva rajta,
     Járjon az, ki rakosgatta,
     Járjon az, ki rakosgatta.
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1. Dalok reggeltől estig 2.

Milyen altatódalokat ismertek?

1. Fejezetkezdő dalunk Karai József: Estéli nótázás című kórusművének utolsó előtti dal-
lama. Hallgassuk meg, és közben kövessük a kottát!

2. Népdalainkat témájuk szerint csoportosítottuk. Énekeljünk el minél többet közülük!
• Milyen másféle csoportosítást találhatunk még?

3. Válasszuk ki a kedvenc dalunkat, és énekeljük el szolmizálva is! 

Életképek: Én elmentem a vásárba, 
Összegyűltek az izsapi lányok, 
Szegény legény, Erdő mellett nem jó lakni, 
Hej, Vargáné

Napszakok: Megyen már a Hajnalcsillag, 
Este van már, késő este, Este van már 
nyolc óra, A hajnali harangszónak, 
Szép, csillagos az ég

Természeti képek: A tokaji szőlőhegyen, 
Hull a szilva, Erdő mellett nem jó lakni, 
Esik eső, zúg a gát, Hej, Dunáról fúj a szél

Évszakok dalai: Ettem szőlőt,
A tokaji szőlőhegyen, 
Hull a szilva, Fecskét látok, 
Kinyílt a rózsa
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2. Dalok reggeltől estig

Van-e olyan dalotok, amelyik jókedvre hangol benneteket?

1. Beszéljük meg, milyen alkalmakkor énekelték ezeket a dalokat!

2. A más nyelven beszélő népek dallamait magyar fordításban tanultuk. Melyik dalunk 
honnan érkezett? A megoldásban segít a tankönyv 10. oldalán található térkép.

Más népek dalai:

Aludj csendben  Ha nyílnak a tavaszi 
 kék ibolyák

Szép, csillagos az ég Egy boszorka van

Ha az este leszállt  Odakünn az erdőn

3. Állítsunk össze dalcsokrokat páros munkában! A többiek találják ki, milyen alkalomra 
vagy hangulatra gondoltunk a csokor összeállításakor! Énekléssel, jelenet eljátszásával 
ellenőrizzük a megoldásokat! 

Milyen további táncra, játékra alkalmazható dalokat tartalmaz az 5. osztályos tankönyvünk?

Ünnepek: A hajnali harangszónak, Már megjöttünk ez helyre, 
A pünkösdi rózsa, Serkenj fel, kegyes nép, Kis kece lányom

Táncdallamok: Hidló végén, Édes rózsám, Két szép rózsafa nőtt, 
Esik eső, zúg a gát

Játékos dallamok: Kiment a ház az ablakon, Három szabólegények, 
Szélről legeljetek, Cickom, cickom, Hej, Vargáné

@
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húsvét vasárnapja

Milyen szokások és élmények jutnak eszetekbe az ünneplésről, ünnepekről?

1. Családi ünnepek
A születésnap, névnap, anyák napja, gyereknap, az esküvő olyan alkalom, amit a családdal 
együtt ünnepelünk.

• Hogyan ünnepeljük a születésnapot? 

Ajánlott dalaink: Már megjöttünk ez helyre, Úgy tetszik, hogy…, Édes rózsám, szívem kedvese, 
Két szép rózsafa nőtt.

Készítsünk képzeletbeli idővonalat az osztályteremben! Álljunk egymás mellé a születésna-
pok sorrendjében! 

2. Jeles napok, hagyományos ünnepek 
december 13., január 1., december 6., vízkereszttől hamvazószerdáig, december 25., no-
vember 1., a tavaszi nap-éj egyenlőség időpontjától függő nap
• Az ünnepek időpontjait összekeverve látjátok. Tegyük helyes sorrendbe az időpontokat!
• Beszélgessünk arról, mit mikor ünnepelünk!
• Mikor és hogyan emlékezünk elvesztett szeretteinkre?

• Kit látunk a képen?
• Melyik napon ünnepeljük a Himnusz születését?

3. Állítsunk össze rövid énekes-zenés és verses műsort a pünkösdöléshez!

3. Ünnepi dalaink 4.

Január 22.:  a magyar kultúra napja; 
Vince napja – időjárás- és termésjósló ünnep

Április 1.: a költészet napja, József Attila születésnapja 
Június 29.: Péter-Pál napja – aratáskezdő ünnep 
Augusztus 20.: Szent István napja – az államalapítás ünnepe
Szeptember 1.: az iskolakezdés hagyományos dátuma

Mikulás

mindenszentek napja

karácsony

újév (azaz kiskarácsony)

Luca napja

farsang

•
•
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4. Ünnepi dalaink

Április 22.: a Föld napja
Október 1.: a zene világnapja

Milyen saját ünnepei vannak kisebb közösségeteknek (iskola, település, egyesület)?

1. Magyarország ünnepei
• Milyen ünnepeken emlékezünk hazánk fontos történelmi eseményeire?

• Énekeljünk vagy javasoljunk zenehallgatásra az ünnepekhez kapcsolódó dalt, verset, 
zeneművet! Az éneklés legyen a dalhoz illő és ünnepi előadás! 

2. Nemzetközi ünnepek, figyelemfelhívó világnapok
•  Nézzünk utána, mióta tartjuk a Föld napját, és miért jött 

létre ez a világnap?

• Énekeljük el vagy hallgassuk meg fejezetkezdő dalunkat a zene világnapjára készülve: 
Énekeljünk, énekeljünk!

• Állítsunk össze dalcsokrot a fehér bot napjára, mellyel a vakok és gyengénlátók nehéz-
ségeit feledtetjük a zene és éneklés örömével! 

3. Közös ünneplések alkalmával gyakran hangzik el két nemzeti énekünk.
• Hallottátok-e már sportrendezvényen a magyar himnuszt? Milyen alkalomból? 
• Mikor hallhatjuk még ezeket az énekeket?

Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz; Egressy Béni – Vörösmarty Mihály: Szózat
• Énekeljünk együtt a felvételekkel!

@

A ZENE

VILÁGNAPJA
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Mit szoktál dúdolni magadban, amikor utazol? 

1. Énekeljük el a dalokat! 

• Milyen magyar tájakról tudnátok énekelni?

2. Utazzunk Európában a tanult dalok segítségével! Hogyan tervezzük meg az utazást?
Minden állomáshoz keressünk dalt, amit elénekelünk a megérkezéskor! 
Válasszunk egy-egy magyar dalt, az elsőt külföldön énekelnénk el, bemutatkozáskor, a má-
sodikat itthon, hazatéréskor!

• A képzelt utazást és a megállóhelyeket a csoportok önállóan tervezzék meg!

• Melyik országban jutott eszünkbe, hogy az ott énekelt daltól táncra perdüljünk?
• Melyik országban időztünk legtovább, és miért?

3. Bartók Béla: Az éjszaka zenéje. Milyen hangszert hallunk? 

• Hogyan fejezi ki az éjszaka hangulatát Bartók zenéje?
• Milyen hangulatú zene illik az estéhez, és milyen a reggelhez? 
• Énekeljünk a napszakokhoz kötődő dalokat! 

Szép csillagos az ég, 
elcsendesült a rét

A hajnali harangszónak 
gilingalangója 

Betlehemben történt 
Két szép rózsafa nőtt 
Jóska háza előtt 

5. Zenei utazás Európában 6.

Énekeljük el a dalokat! Énekeljük el a dalokat! 

Magyaro.
Ausztria

Cseho.

Svédo.
Nagy-Britannia

Lengyelo.
Németo.

Franciao.
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6. A hangszerekről

Minden hangszer, ami hangot ad? 

1. Figyeljük meg, hogyan utánozza az emberi 
hang a zenekar hangszereinek hangját!

Hallgassuk meg G. Rossini*: A sevillai borbély
című operájának nyitányát énekesek előadásá-
ban! A mű eredetileg hangszeres előadókra író-
dott.

2. Énekeljük el az Édes rózsám, szívem kedvese kezdetű dalt, amely eredetileg hangszeres 
kompozíció volt! 
• A második versszakban három hangszer szerepel. Melyiket szólaltatják meg vonóval, 

melyiket ütővel, és mi a harmadik hangszer? 

3. Ismételjük és rendszerezzük a hangszerekről tanultakat! 
• Utánozzunk hangszerjátékot némajátékkal vagy csak hanggal! A többiek találják ki, me-

lyik hangszeren „játszottunk”! 
• Felismerés után mondjuk ki a hangszerek nevét! 
• Milyen a méretük; milyen a súlyuk; van-e jellemző színük? 
• Hogyan szólalnak meg? Van-e kisebb vagy nagyobb „testvérük”? 

4. Adjunk hangot a hangszernek!
• Képzeljük el, hogy a kutyák varázsütésre átváltoznak hangszerekké. Milyen hangszíne-

ken szólalnak meg ezek a hangszerek? 
• Kutassatok az interneten, és tudjátok meg, milyen neveken mutatkoznának be az egyes 

hangszerek! 

The King’s Singers, az angol királyi ének-
együttes, Budapest, 2006

Próbáljunk meg különböző ritmusokat, 
zenei hangokat létrehozni a szájüreg-
ben!
• Milyen hangszereket tudunk így utá-

nozni? Adjuk elő valamelyik ismert 
dalunkat szájjal utánozva! 
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* G. Rossini (ejtsd: rosszíni): olasz zeneszerző.
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Ismertek olyan festményt vagy régi képet, fotót, amin hangszerek is vannak?

1. Játsszunk hangszerek nélkül ritmuszenét testritmus és tárgyak segítségével!
• Beszélgessünk! Honnan kapták nevüket a következő 

hangszercsoportok: rézfúvók, fafúvók, húros hangszerek, 
ütőhangszerek és billentyűsök? 

• Mi a különbség a dallamhangszerek és a ritmushangsze-
rek között?

2. Hallgassunk meg két ütő-dallamhangszeren előadott da-
rabot! 
P. I. Csajkovszkij: Diótörő – A csokoládétündér tánca; M. P. 
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Csibék tánca a tojáshéj-
ban (átirat az Amadinda együttes előadásában)

• Melyik művet játszotta fémből készült ütőhangszer? 

• Melyiket hallottuk fából készült ütőhangszereken?
• Figyeljük meg a hangszereket muzsikálás közben! 

3. Hallgassunk meg néhányat Gryllus Vilmos* dalaiból. Nevezzük meg a felvételen hallott 
hangszereket!

7. A hangszerekről 8.

Az ütő-dallamhangszerek közé tartozó, fából készült xilofonon és 
fémből készült metallofonon ütővel játszanak. Erősebb hangú test-
véreik a marimba és a vibrafon. 

* Gryllus Vilmos (ejtsd: grillusz) magyar  zeneszerző.

V. Hartman: Csibék tánca a to-
jásban, jelmezvázlat, 1874
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8. Összefoglalás – Csend és hang

Mi a jele a kottában a csendnek? Milyen más jele van még a kommunikációban?

1. Mondjuk el a verset ritmizálva! Ismételjük! Az első sor legyen halk, a második fokozato-
san erősödjön! 

Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. (Weöres Sándor)

Kezdjük el hangosan, és fokozatosan halkuljon el a vers!

• Újra mondjuk el a verset, most a tempó gyorsuljon! 

2. Játsszunk a hangunkkal! Változtassuk a hangerőnket!
• Énekeljünk el egy kedves, mosolygós dalt: Megyen már a Haj-

nalcsillag lefelé.
• Következzen egy nagyobb hangerőt kívánó: Esik eső, zúg a gát.
• Most énekeljünk hangosan, forte: Gábor Áron rézágyúja.
• Énekeljük el a Bárcsak régen felébredtem volna kezdetű dal első 

versszakát! A „Máris csendül a fülembe” szövegrésztől halkab-
ban, piano énekeljetek!

3. Játsszunk „csendet”! 
Helyezkedjetek el kényelmesen, és próbáljatok meg egy percig mozdulatlanul, csukott 
szemmel ülni! Amikor úgy gondoljátok, hogy az egy perc letelt, jelezzétek kézfelemeléssel, 
majd várjatok, amíg tanárotok leállítja a játékot! 

SZ sz

P P   PF PFMf

4. Az előző években részleteket hall-
gattunk A. Vivaldi: A négy évszak
című hegedűverseny-sorozatából. 
• Hallgassuk meg újra a Tél egyik 

tételét, és nevezzük meg a szóló-
hangszert!

• Hallgassuk meg az Ősz első téte-
lét! Milyen hangulatot fest a zene?
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Könnyebb vagy nehezebb a zenei olvasás, mint a szöveg olvasása?

1. Veljo Tormis*: A dal születése. Hallgassuk meg a finn dallamot, és a második alkalommal 
már dúdoljuk! 

• Adjuk elő a finn dallamot élő zongorán, vagyis minden hangnak legyen egy-egy tanuló 
a megszólaltatója!!

• A hangmagasság változásait térben is érzékeltessük kézjelek segítségével!

2. Hogyan írhatjuk le a dallamot öt 
vonalra? 
• Keressétek meg ehhez a munka-

füzet 10. feladatát!

3. Ha sokan muzsikálnak együtt, szükség 
van valakire, aki irányítja a zenekart. 

• Énekeljük el az Esik eső, zúg a gát kez-
detű dalt karmester irányításával! 

• Aki vállalja ezt a szerepet, dalsoronként 
kérjen szünetet az énekesektől! Aki té-
veszt, zálogot ad!

4. Válasszunk egy-egy dalt, és énekeljük el másképpen, mint eddig! 
• Beszéljük meg, hogy milyen módon, közömbös, mosolygós vagy szomorú arccal fogjuk 

– az osztálynak hátat fordítva – énekelni. 
• Ellenőrizzük a többieken, hallatszott-e a hangunkon az éneklés módja? 

9. Összefoglalás – Csend és hang 

A hangmagasságot, a hang hosszát, azaz a ritmust írás-
ban is jelölni tudjuk. Ezt kottaírásnak nevezzük. 

A karmester jelzi, hogy mikor kezdődjön az előadás, mikor kell szünetet tartani, gyorsan vagy 
lassan, hangosan vagy halkan játsszanak-e a zenészek. 

* Veljo Tormis (ejtsd: tormisz) észt zeneszerző.

mi

ré

dó

ti,

lá,



15AZ ÉLŐ NÉPZENEAZ ÉLŐ NÉPZENE 15

I. AZ ÉLŐ
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Túl a vízen (Szegő Júlia gyűjtése, 1953, Bergila)

lá,
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva
 A juhásznak jól van dolga

10. Kelj fel, juhász, ne aludjál! 11.

Készítettetek már hangszert kézműves-foglalkozásokon?

1. Énekeljük a l’ s m s l’ hangokat sokszor egymás után! Énekeljünk lassan, majd egyre 
gyorsabban! 

2. Hallgassátok meg a dalt tanárotok előadásában!

• Milyen hasonlóságokat és 
különbségeket hallottunk 
a ma énekelt dal és a meg-
hallgatott dallam között?

• Dúdoljuk a dalt tanári se-
gítséggel, majd énekeljük 
szolmizálva, kézjelekkel!

3. Énekeljük a dalt szöveggel, és mutassuk hullámzó mozdulatokkal a dallamvonalát!

•   Beszéljétek meg:
– melyik királyunkat látjátok a képen? 
– miről szól az a mese, amelyikben egy juhásszal beszélget? 
– hazudik-e neki a legkedvesebb juhásza? 

4. Bartók Béla: Magyar képek – Este a székelyeknél 
Helyezkedjünk el minél kényelmesebben, és hallgassuk becsukott szemmel Bartók művét! 
• Tudjatok meg többet a Bartók-műről, keressétek meg a dallamára énekelhető szöveget!

@
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Bazsa Mári libája
11. Este jő, szürkül bé 

Mi az oka, hogy  népdalaink és népmeséink több változatban élnek?

1. Mondjuk el Kányádi Sándor versét mesélve!

Fa az ágát földre hajtja,   Sárgán nevet rád a körte,
kínálja magát az alma.    lepottyan, ha nem nyúlsz érte.

• Rögtönözzünk dallamot a versre! Bátran énekeljük, amit kitalálunk! 

2. Tanuljuk meg hallás után a csángó népdalt!

• Rendezzük sorba magasság szerint a dal 
hangjait! Énekeljük el a sort alulról kezdve
fölfelé, majd forduljunk vissza! 

• Hol élnek a csángó magyarok?

3. Gondolkodjunk a népdalokról! Hogyan jelennek meg a lányok és a fiúk új népdalunkban?
• Ismerünk-e olyan dalokat, amelynek szövege a lányok vagy a fiúk büszkeségéről szól? 

Énekeljük el őket!
• Melyik két dal szolmizációs sorait látjuk? Énekeljük végig őket!

4. Énekeljük el a Teríti a lány a vásznat kezdetű dalunkat, és közben utánozzuk a lány moz-
dulatait! 
• Játsszuk el, milyen testtartással, hogyan érkezik az öregember a kunyhóból, és hogyan 

a fiatal, lóhátas? 

Tanuljuk meg hallás után a csángó népdalt!Tanuljuk meg hallás után a csángó népdalt!

Leány csángó viseletben

A kötőív jelentése a dalban: hajlítás, díszí-
tés. Egy szótagra több hangot énekelünk.
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Melyik magyar népdalt tudjátok kánonban énekel-
ni?

1. Mondjuk ritmizálva a szöveget! 
Lipem-lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz, 
furkósbot a kezébe’, vaskalap a fejébe’.
• Mondjuk el két-, háromszólamú kánonban is! 
• Magyarázzuk meg, mit jelent a mondóka csősz

szava!

2. Tanuljunk népdalkánont!

• Figyeljük meg a ritmust és a dallamot! Találunk azonos sorokat? Jelöljük A betűvel az 
első sort. A vele azonos sor legyen ismét A!

• Az új dalunkban is van érdekes szó: kanális. Ki tudja a mai nevét?  

3. Alkossunk csoportokat, és találjunk ki táncot vagy 
ritmuskíséretet, játékot a most tanult dalhoz!
• Énekeljünk és táncoljunk régebben tanult dalunk-

ra: Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt!

4. Bartók Béla: Magyar képek – Kicsit ázottan. Hall-
gassuk meg Bartók Béla művét!
• Szerintetek kit és mit utánozott a zenekari darab?

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

 Szélről legeljetek!
12. Kispiricsi faluvégen          13.
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Szegénylegény vagyok én
13. Érik a szőlő 

Ismertek olyan népdalokat, amelyek mezőgazdasági munkákról szólnak?

1. Olvassuk fel, majd mondjuk együtt Petőfi Sándor versének részletét!

Itt van az ősz, itt van újra,    Tudja Isten, hogy mi okból
S szép, mint mindig énnekem.   Szeretem?  De szeretem.

• Használjunk többféle hangerőt a versmondáskor! Változtassunk a tempón is!

2. Tanuljunk őszi dalt!

• Miért nem tudnak szántani menni a szegénylegé-
nyek?

• Figyeljük meg a dallamvonalat! Melyik sorban van 
a legmagasabb és melyikben a legmélyebb hang? 

3. Táncoljunk kétlépéses csárdást a dal éneklése 
közben! A „bodor a levele” és a „de nincsen kenye-
re” szövegek éneklésekor váltsunk egylépéses csár-
dásra! 
• Énekeljétek egyszerre a dal két részét: a lányok a 

magasabban, a fiúk a mélyebben járó sort éne-
keljék!

4. „Doromb és sarkantyú”. Keressünk rá a Magyar 
Állami Népi Együttes 60., jubileumi fellépésére az 
interneten! 
• Figyeljük meg a doromb hangját a felvételen! 

Ha egy dal első sorai magasabban 
szólnak, mint az utolsó sorok, a 
dallamvonalat ereszkedőnek ne-
vezzük, ez a régi stílusú népdalok 
egyik jellemzője.

Ha egy dal első sorai magasabban 
szólnak, mint az utolsó sorok, a 
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Milyen hangulatú énekekre vagy zenékre szoktatok táncolni?

1. Válasszunk előkiabálót, és hangosan mondjuk utána a következő vidám csujogatót! 
Aki engem nem szeret, fogjon dobbal verebet! 
• Találjunk ki az iskolai életről szóló csujogatókat!

2. Tanuljuk meg hallás után a vidám népdalt!

• Énekeljük a dalt úgy, hogy a csúfolódó (csujogató) ijujujujújú részt magas hangon kiabáljuk!
• Most a csoport egyik fele énekeljen, a másik fele ritmusban csujogasson: Ijujujujujú! 

3. Énekeljük el az A tokaji szőlőhegyen kezdetű dalunkat! Táncoljunk hozzá dobbantóst!

• Járjunk tánclépést titi tá ritmusban! Énekeljük hozzá a most tanult dalunkat!

4. Bartók Béla: Egyneműkarok – Csujogató. Hallgassuk meg Bartók Béla művét! 

• Keressetek az interneten videót néptáncról, csujogatásról!

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Kispiricsi faluvégen 
14. Farkas Ilka bő szoknyája 15.

Csujogatónak hívjuk a mulatozás, 
éneklés közben kiabált jókedvű, 
ritmusos szövegeket. 
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Farkas Ilka bő szoknyája
15. Tarka szoknya, sok a fodra

Milyen  hangszereket hallunk a roma népi zenekarokban?

1. Játsszunk a metrummal! Álljunk fel! Combon és tapssal üssünk sokáig 
kettes mérőt, majd üssünk sokáig hármas mérőt!

• Váltogassuk az ütemmutatókat!

2. Tanuljuk meg tanári bemutatás alapján a dalt!

• Számoljuk ki, hogyan hangzik szolmizálva a dal első három különböző hangja!
• Keressünk olyan dalokat, amelyeknek a kezdőhangjai ugyanezek!

3. Az eredeti dalokat a roma énekesek kézmozdulatokkal, tánccal, csettintéssel kísérik. 
• Alakítsunk csoportokat, és mutassuk be a tanult dalt hangszerkísérettel! Bádogkanna 

helyett használhatunk kanalakat vagy más alkalmi ütőhangszert!

4. Hallgassunk meg néhány felvételt eredeti nyelven és magyarul is Balogh Kálmán és a 
Romano Kokalo előadásában!
• Milyen hangszerek kísérik az énekest?
• Kövessük a zene ritmusát szabad mozgással vagy valamilyen testhangszerrel kísérve! 

Tanuljuk meg tanári bemutatás alapján a dalt!Tanuljuk meg tanári bemutatás alapján a dalt!

Az énekes a bádogkannán üti a taktust (ütemet) a tánco-
lóknak. A nagyecsedi Gyöngyszemek cigánytánc együttes, 
Debrecen, 2017

Népi zenekar a Hortobágyi Csárdában, 1963
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Hopp, Juliska
16. Komáromi kisleány 17.

Milyen mozdulatokat, lépéseket képzeltek el egy indulóhoz?

1. Énekeljünk dalokat, amelyek kánonok vagy kánonban énekel-
hetők!
• Válasszuk ki a dallamokat, és énekeljük el őket egy szólamban, 

majd kánonban is!
• Kezdjük a következő kánonnal!

• Énekeljétek szöveggel is: Jertek, jertek, nosza járjunk táncot!

2. Tanuljuk meg a Komáromi kisleány kezdetű népdalt!

• Figyeljük meg, vannak-e ismétlődő ütemek a dalban?
• Énekeljük el kánonban a dalt!

3. Bartók Béla: Tizenöt magyar parasztdal.  Hallgassuk meg Bartók népdal-feldolgozását!
• Milyen hangszert hallottunk? 

A komáromi városháza 
tornya a huszárral. A vá-
rosrész mai neve Rév-
komárom, szlovák nevén 
Komarno.

• Kezdjük a következő kánonnal!
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Édes rózsám, szívem 
kedvese

17. A horgosi csárda ki van festve  

A roma Rajkó Zenekar 1964-ben 
külföldi fellépésre gyakorol

Ismeritek a csárdás tánclépéseit?

1. Járjunk lassú, egyenletes mérőütést! Mondjuk hozzá ritmusnévvel a ritmussort!

• Járjunk egy helyben továbbra is, közben hangoztassuk a ritmussort hangszerrel vagy 
testritmussal! 

2. Mondjuk el végig a dal ritmusát mérőütéssel! Mondjuk el a szöveget is mérővel, a dal 
ritmusában! 

• Énekeljük el a dalt többször, mindig más 
hangszernevet énekelve!

3. A dalban a cimbalmos zenél. Találjuk ki, milyen hangszerek játszhattak még a csárda 
zenekarában! 
• Énekeljünk és táncoljunk a dalhoz csár-

dáslépést! 
• Utánozzuk mozdulatokkal a szövegben 

említett hangszerjáték módját!

4. Gryllus Vilmos népdal-feldolgozása: A horgo-
si csárda. Hallgassuk meg a hangfelvételt! 
• Figyeljük meg, milyen hangszerek nevét 

halljuk a dal további versszakaiban!
• Van-e eltérés a ma tanult népdal és a 

meghallgatott felvétel dallama között?

Délvidéken, a szerb–magyar határnál fekszik 
Horgos település. Valószínűleg horog alakú 
taváról kapta a nevét. A csárda a főút mellett 
várta az éhes utazókat.
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Föl, föl, vitézek
18. Csínom Palkó 19.

Muzsika szól, verbuválnak,    
Fölcsapok én katonának, hahaha! 
                                       (Petőfi Sándor)

1. Találjunk ki dallamot a ritmushoz! Mutassuk hozzá a kézjeleket! 

2. Tanuljuk meg a dalt hallás után, és közben figyeljük a kottaképet!

• Énekeljük el a dalt ritmusnévvel is, kísérjük az 
éneket hangsúlyos mérőütéssel! 

3. A lovas katona gondozta, szerette a lovát. Erről a kapcsolatról szól az Esik az eső, hajlik 
a vessző… kezdetű gyerekdalunk. Énekeljük el mindkét versszakával!

4. Tárogató. Hallgassuk meg, hogyan szól a 
Rákóczi-szabadságharc hangszere, a táro-
gató! 
• Lapozzatok vissza az előző oldalra! Milyen 

más hangszerhez hasonló a tárogató formá-
ja? 

• Mit lehet még tudni erről a hangszerről? Mi-
lyen szerepet játszott a Rákóczi-szabadság-
harc alatt? 

Tanuljuk meg a dalt hallás után, és közben figyeljük a kottaképet!Tanuljuk meg a dalt hallás után, és közben figyeljük a kottaképet!

Találjunk ki dallamot a ritmushoz! Mutassuk hozzá a kézjeleket! Találjunk ki dallamot a ritmushoz! Mutassuk hozzá a kézjeleket! 

csínom = kedveskedő szó
kalabér = karabély, lőfegyver
lóding = lőporos zacskó
dali = daliás
labanc = osztrák császári katona
kuruc = Rákóczi-kori magyar katona

@

Nagy Csaba tárogatóművész, 
a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke játszik
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19. Összefoglalás – Az élő népzene 

Ismertek híres magyar népzenegyűjtőket?

1. Énekeljünk, és közben figyeljük meg a fejezetben található dallamok járását! 
• Melyik kezdődik magasan, és ér véget mélyen? 
• Akad-e olyan, amelyikben van magasabb hang a kezdőhangnál? 
• Találunk-e olyat, amelyikben van mélyebb hang a záróhangnál? 

2. Keressük meg a könyvben azokat a dalokat, amelyeket a képen látható zeneszerzők 
gyűjtöttek! Énekeljük el őket!

•  Mit jelent az, hogy élő népzene? Lehet még napjainkban nép-
zenét gyűjteni?

3. Játsszátok el közösen a népdalgyűjtést!
Képzeljétek el, hogyan énekeltetik meg a gyűjtők a falusi éneke-
seket! Hogyan ismerkednek meg velük, miként kérik meg őket, 
hogy énekeljenek! 
•  Jelöljétek ki, hogy kik legyenek az énekesek, mit énekelje-

nek, kik legyenek a gyűjtők, akik felvételt készítenek! 
Lehet csoportosan is énekelni. Ha mindenkinek van szerepe, 
kezdődhet a játék. 

4. Zenehallgatás: Kodály Zoltán: Egyetem, begyetem (kórusmű)
Bartók Béla: Tizenöt magyar parasztdal (zongora)
Hallgassunk meg a két népdal-feldolgozást!

Nem áruljuk el, milyen sorrendben halljuk a két zenét: 
• Melyiket írta Bartók Béla? Melyiket Kodály Zoltán?
• Miből következtettél arra, melyik műnek ki a zeneszerzője?

Kutassatok az interneten, kik a legnevesebb magyar népdalénekeseink ma! 
Keressétek meg Szvorák Katalin felvételeit, és hallgassátok meg Felvidéki népdalok című 
összeállítást!

@

A népdalgyűjtők a fal-
vakat, városokat jár-
va nemcsak a népdalt 
jegyezték le, hanem a 
gyűjtés körülményeit 
is. Például azt, hol, mi-
kor gyűjtötték, ki éne-
kelte a dalt. 

A zeneszerzők gyakran 
használnak fel műveik-
ben népdalokat, ezeket 
szépítik tovább más 
énekes szólamokkal 
vagy hangszerkíséret-
tel. A műfaj neve: nép-
dal-feldolgozás. 

Kodály Zoltán                     Bartók Béla
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20. Összefoglalás – Az élő népzene 

Miért szeretünk játszani? Illik-e a játékhoz az éneklés, a zene?

1. Énekeljük el magunkban szolmizálva a dalt!

• Ha felismertük a dalt, énekeljük el hangosan, ritmusnévvel! 
• Énekeljük ugyanígy, de kánonban!
• Énekeljük el a dalt szolmizálva és szöveggel is, egy szólamban! 
• Énekeljük el minél több szólamú kánonban!

2. Dalainkat nemcsak ritmusuk, dallamuk, részlete-
ik vagy szövegük alapján ismerhetjük fel, hanem 
játszhatunk közismert kitalálós játékokat is!
• Szoborjáték: Alkossunk szoborcsoportot, ame-

lyikről könnyű kitalálni, hogy az Összegyűltek, 
összegyűltek kezdetű népdalunkra utal! 

• Képzeljük el Palkó és Jankó, a két ló gazdájának 
a szobrát! 

• Most mutasd meg! A dal címét kell elmutogatni. 
Példánk legyen ez: A part alatt. Egy bátor vállal-
kozó mutassa be a játékot! 

3. Pantomim: 
Egy gyerek vagy egy csoport némajátékkal játssza 
el a választott dalt!
Kezdhetitek az A horgosi csárda kezdetű népdal 
pantomimbemutatójával.
• Játékváltozat: az egyik csoport eljátssza-mu-

togatja a dalt, a másik csoport énekel. 

4. Gyűjtsetek minél több dalcímet
– falu- és városnevekkel,
– virágnevekkel,
– állatokról!
• Felváltva énekeljétek el a dalokat!
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II. ISMERKEDJÜNK
ZENESZERZŐKKEL, 

KOROKKAL!

Joseph Haydn: Csalogánykánon (Erdő mélyén…), Kerényi György szövege
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Milyennek képzelitek azt a gyereket, aki tizenkét évesen operát komponál? 

1. Mondjuk el ritmikusan a szöveget! Ritmuskíséret-
tel is lehet: comb-taps-taps!

Kis Magda / feldobja / röptetve / szöktetve / 
az apja / elfogja/ pörgetve / görgetve / 
bokorba / gurítja / magasba / hajítja / 
feldobja / az apja / elkapja / Kis Magda… 
                                                     (Mándy Stefánia)

• Adjunk címet a versrészletnek!

2. Wolfgang Amadeus Mozart: A-dúr zongoraszonáta 1. tétel témája. Figyeljük meg Mozart 
dallamának első két sorát! 
• Melyik ütemek azonosak és melyek különbözőek a két sorban? 

• Kísérjük az éneklést egyenletes mérőütéssel!

3. Énekeljük el a Ha nyílnak a tavaszi kék ibolyák
kezdetű dalunkat! 
• Állapítsuk meg a dal ütemmutatóját! 

Éneklés közben járjunk helyben hármas lüktetésre! 
A hangsúlyos hely előtt, a 3. negyedben emelked-
jünk lábujjhegyre! 

4. W. A. Mozart: A-dúr zongoraszonáta 1. és 3. tétel. 
Hallgassuk meg a Török induló néven ismert té-
telt!
Milyen tempó- és hangerőbeli különbséget vette-
tek észre a két tétel között? 
• Kutassátok a Mozart család történetét az inter-

neten!

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Ha az este leszállt 
21. Miért szeretjük Mozartot? 22.

• Melyik ütemek azonosak és melyek különbözőek a két sorban? 

A dallam első fele nyitva marad, „kér-
dez”: ez az  A sor. 
A dallam második fele lezár, „válaszol”. 
A második sor az A sor változata: varián-
sa. Jelölése: Av.

@

W. A. Mozart édesapja és nővére társaságában 
bemutatkozik a bécsi udvarban (1762)
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Ha nyílnak a tavaszi kék 
ibolyák

22. Természet és zene

Tudod-e, hogy Beethoven már huszonévesen rosszul hallott, és élete végére megsüketült? 

1. L. van Beethoven*: Holdfényszonáta 1. tétel.
• Hallgassuk csendben Beethoven zenéjét!
• Miért kaphatta a „holdfény” elnevezést ez a mű a közönségtől?

2. Le tudjuk-e írni szavakkal a muzsikát? 
• Mit mondanátok kedvenc zenétekről? Milyen színekkel fejeznétek ki a hangulatát?
• A leckében látható alkotás a zeneszerző korában készült. Keressünk olyan festménye-

ket, amelyek közel állnak a szívünkhöz!

3. Hallgassuk meg Haydn** G-dúr, Üstdobütés-szimfóniá-
jának II. tételét!
• A tételben variációkat hallunk. Figyeljétek meg, hol 

és hogyan bukkan fel a zenében a témabemutatáskor 
megismert dallam!

• Miért találó a mű másik elnevezése, amit erről a tétel-
ről kapott: Meglepetésszimfónia?

4. Hallgassuk meg újra a lecke zenerészleteit! 
• Mi a különbség a Holdfényszonáta részlete és a fejezetkezdő Haydn-kánon hangulata 

között? 
• Kutassatok, mit lehet tudni a csalogány, más néven fülemüle énekéről?

@

Joseph Haydn (1732–1809) a vonósnégyesek, nagyzenekari és je-
lentős egyházi művek szerzője. Zenéjében a jókedv és a humor is 
jelen van. 1761 és 1790 között az Esterházy hercegek zeneszerzője 
és zenemestere volt, így sokat tartózkodott Magyarországon, Esz-
terházán, a mai Fertődön.

Beethoven (1770–1827) a mű 
keletkezésének idején Bécs-
ben élt. Életét fiatalkorától 
megkeserítette hallásának 
romlása. Időnként elhagyta a 
várost, hogy a természet se-
gítségével vigasztalódjon, és 
nyugalomban dolgozhasson. 

A klasszikus szimfónia nagy-
zenekarra írt négy tételes ze-
nei műfaj. Felépítése: gyors – 
lassú – táncos és ismét gyors 
tétel.

Caspar David Friedrich: Felkel a hold a tenger fölött (1822)

* Ludwig van Beethoven (ejtsd: ludvig fan bétóven) német zeneszerző.
** Joseph Haydn (ejtsd: jozef hajdn) osztrák zeneszerző.



30

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Ha az este leszállt 
23. Miről mesél a szöveg nélküli zene? 24.

Milyen élményeket, hangulatot képes felidézni bennetek a zene?

1. Csajkovszkij: Régi francia dalocska. Dúdoljuk el a meghallgatott dallamot! Ismerős-e 
számunkra?
• Énekeljük el a Szép csillagos az ég kezdetű francia dalunkat! Honnan ismerős az első hat 

hangja, hol találkoztunk ezzel a dallammal?

2. Hallgassuk meg Bedřich Smetana* Hazám című szimfónikus költeményének Moldva
című darabját! A zenében egy folyó, a Moldva születését kísérjük figyelemmel. A folyó – 
megszületése után – egyre szélesebbé válik, és útján hegyekkel, városokkal, emberekkel 
találkozik.

• Másodszori meghallgatáskor emel-
jük fel a kezünket, amikor meghall-
juk a kottában szereplő zenei témát!

• Dúdoljuk a dallamot a zenével 
együtt!

Táncoljunk, mozogjunk szabadon a 
megismert muzsika hangjaira!

3. Nézzük meg Edvard Grieg**: Peer 
Gynt***-szvit – A hegyi király barlang-
jában című részletét videófelvételen!
• Utánozzuk a saját hangunkkal a he-

gyi király dünnyögését! A műben fa-
gott játssza ezt a szerepet.

• Azonosítsátok a megszólaló hang-
szereket zenehallgatás közben a vi-
deó segítségével!

• Milyen hangszer a fagott? Billentyűs, 
rézfúvós vagy fafúvós? Indokoljátok 
meg a válaszatokat!

• Melyik esti televíziós gyerekprogram 
szólóhangszere a fagott?

• Keressetek olyan fúvós hangszere-
ket, amelyeknek hosszú facsövük 
van! 

30

Vojtech Adalbert Brechler: A Moldva folyó Prágánál

@

* Bedřich Smetana (ejtsd: bjedrzsih szmetána) cseh zeneszerző.
** Edvard Grieg (ejtsd: edvárd gríg) norvég zeneszerző.
*** Peer Gynt (ejtsd: per günt) norvég mondai hős.
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Kitrákotty mese
24. Állatok ábrázolása zenével 

Milyen hangok, hangzások jutnak eszetekbe, ha kedvenc állatotokra gondoltok?

1. Énekeljünk! A képek segítenek a szöveg felelevenítésében!

Bartók Béla: Cipósütés. A zenehallgatás után válaszoljatok a kérdésekre!

• Milyen zenei eszközök jelenítik meg a műben a vidámságot, játékosságot?
• Hogyan lesz a learatott búzából kenyér? Kövessük a folyamatot Bartók kórusművében!
• Mit tudunk arról, hogyan történik ez manapság? Mondjuk el a folyamatot!

2. C. Saint-Saëns*: Az állatok farsangja. A francia zeneszerző családi ünneplésre írta mű-
vét állatokról, akik között különféle embertípusok is megjelennek. 

• Találjátok ki, milyen sorrendben halljuk a következő tételeket! 

3. A Walt Disney Stúdió arra kérte rajzolóit, találjanak ki történeteket klasszikus zenemű-
vekhez. Nézzük meg az egyik ilyen rajzfilmet!
Walt Disney: Fantázia 2000 – C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja – finálé

• Van-e olyan filmzene, amelyikre emlékeztek, amelyiket el tudjátok dúdolni?
• Énekeljétek el kedvenc rajzfilmetek dalát/dalait!
• El tudjátok-e énekelni Vuk dalát, valamelyik betétdalt a Dzsungel könyvéből vagy a 

Doktor Bubó felvezető zenéjét? 

* Camille Saint-Saëns (ejtsd: kámij szen szansz) francia zeneszerző.
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25. Összefoglalás – Ismerkedjünk zeneszerzőkkel, korokkal

Tudjátok-e, mi volt az első dal, amit szüleitektől vagy az óvodában megtanultatok?

1. Énekeljük el a fejezet dallamai közül azokat, amelyeket tanultunk!

2. Melyik az a zenetörténeti korszak, amely-
ben a fejezet darabjai születtek?

• Hallgassuk meg Beethoven utolsó, 9. 
szimfóniájának 4. tételéből az Örömódát! 

„Lángolj fel lelkünkben szép égi szikra, 
szent öröm”

3. Hallgassuk meg  F. J. Haydn Csalogány-
kánon című művét a YouTube-oldalon, és 
énekeljük a kórussal a dalt! 

• Miért írta versében Petőfi, hogy a csalo-
gány az alkony madara?

• Nézz utána, mikor énekel a pacsirta!

4. Válaszoljunk a kérdésekre!

• Miért nem találkozhatott Mozart és Bartók Béla?
• Ismerte-e Haydn Mozartot és Beethovent?
• Kellett-e Mozartnak rizsporos parókát viselnie?

A bécsi klasszika mestere volt J. Haydn, W. A. 
Mozart és L. van Beethoven. Ez a zenetörténeti 
kor a 18. század második felétől kezdődött, és a 
19. század elején ért véget.

A bécsi klasszika zeneszerzői Csokonai Vitéz 
Mihály korában éltek. Mozart kétfelvonásos 
operájának, a Varázsfuvolának a szövegköny-
vét Csokonai jól ismerte.

Julius Schmid (1854–1935): A Haydn vonósnégyes

1700 1756 17701732

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805

Joseph Haydn (1732–1809)

Kölcsey Ferenc (1790–1838)

A bécsi klasszika nagy zeneszerzői

1800 1850

@
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III. ÜNNEPEK,
JELES NAPOK

Karai József – Nagy László: Új regösének

2. lámpámba lángot,
ne kelljen korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne dűljön,

3. adjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet –
nekem a kérés nagy szégyen,
adjon úgyis, ha nem kérem.

,
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Ismertek olyan családot, ahol többen is zenélnek? Ki tanul hangszerjátékot közületek?

1. Énekeljük el a dallamot! Énekeljük gyerekdal dallamára Ady Endre sorait! 
• Éneklés közben billegjünk jobbra-balra, mint a harangok!

2. Tanuljuk meg és játsszuk el a dallamot hangszeren (metallofon, furulya, zongora)!
Énekeljük el ritmuskísérettel is! Válasszuk ki a mű hangulatához illő ritmushangszert!

3. Menjünk a terem két ellentétes pontjára, és énekeljük egymásnak kétütemenként vála-
szolgatva a zenére írt dalszöveg első felét! 
A refrént – Szép ez a paplan … – együtt énekeljük!

4. W. A. Mozart: Három német tánc – Utazás szánon. Hallgassuk figyelmesen Mozart muzsi-
káját! 

• Figyeljük meg, milyen ütőhangszereket hallunk! 
• Ha van csengőkészlet az osztályban, kísérjétek a zenét egyenletes ritmusban!

5. Leopold Mozart: Zenés szánkózás
Mozart édesapja, Leopold Mozart zeneszerző és hegedűs volt. 
• Hogy képzeljük a meghallgatott zene alapján, milyen lehetett a szánkózás kétszáz évvel 

ezelőtt?

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Hull a pelyhes, fehér hó
26. W. A. Mozart: Három német tánc 27.
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D  E   F   G   A      C   D
 lá    ti    dó   ré   mi   fá   szó  lá

Bárcsak régen fölébredtem 
volna 

27. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő 

Milyen ünnepre készülődünk az adventi hetekben?

1. Énekeljük visszhangjátékkal! Mutassuk a kézjeleket! 

• Emlékezetpróba: Melyik hang volt a legmagasabb? 
És melyik a legmélyebb? 

• Énekeljük el ismét a sort! Ellenőrizzük a válaszun-
kat!

2. Új dalunk az Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő című protestáns népének. A magyar dallam népi gyűj-
tésből származik. A két sorban látható kotta négy zenei sort tartalmaz.

• A dal hangkészlete: 

Énekeljük úgy a négy zenei sort, hogy mindegyik lendületesen kezdődjön, és megnyugod-
va fejeződjön be!

3. Készítsünk „házi” adventi naptárat! Ajándékozzuk meg jókívánságokkal, szép rajzokkal, 
idézetekkel, kedvenc dalaink címével családtagjainkat! 

4. Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc
• Soroljuk fel az emberi hangszínek nevét! Kezdjük a legmagasabbtól: szoprán … ! 
• Nevezzük meg a Kodály-műben hallhatókat!

Este jő, 
szürkül bé

Szép csillagos 
az ég

Nagy csoda
hangon most 

D  E   F   G   A      C   D
 lá    ti    dó   ré   mi   fá   szó  lá

lá szó mi ré dó ti, lá,
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

Betlehemben történt
28. Kirje, kirje, kisdedecske 29.

Mi mutatta a pásztoroknak az utat a jászolhoz, ahol Jézus született?

1. Dolgozzunk együtt a kétszólamú ritmusgyakorlattal!

• Mondjuk el a fölső sor ritmusát hangsúlyos mérőütéssel! 
• Mondjuk és kopogjuk a padon a ritmust!
• Most következzen az alsó sor, ezután két csoportban adjuk elő a gyakorlatot! Aki ügyes, 

megpróbálhat két kézzel kopogni! Az egyik kézzel ujjbeggyel, a másik kézben ceruza legyen!

2. Állítsuk magasság szerint sorba a dal első sorának hangjait, kezdjük a legmagasabbal! 

• Énekeljük el a dalt, közben 
mutassuk a kézjeleket!

Álljunk körbe, és énekeljük el 
többször is halkan a bölcsődalt! 
Karunkat fonjuk össze, és rin-
gassuk az újszülöttet! 

3.  Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal. Hallgassunk népdal-
feldolgozást!
Beszélgessünk arról, hogyan illik a kórusmű tempója és hang-
ereje a témához: karácsony, bölcsődal!

Karácsonyi dalunk első szava görög eredetű (Kyrie), jelen-
tése: Uram. Ebben a dalban a szót általános köszöntés-
ként használják. 
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Mennyből az angyal 
29. Pásztorok, keljünk fel! 

A magyar nyelvű területeken többféle vál-
tozatban élt a betlehemezés szokása. Fő 
kelléke a betlehemi jászol volt. Szereplői 
angyalok, pásztorok, Szűz Mária, József, 
a kisded Jézus és a három királyok. 

Milyen történetet elevenít fel a betlehemezés szokása, a pásztorjáték?

1. Énekeljük lassan a dallamot! 

• Állapítsuk meg, hogy az első és a második ütem milyen hangot jár körbe?

2. Tanuljuk meg a Pásztorok, keljünk fel! kezdetű dalt!

• Énekeljük el a színes kotta két ütemét szolmizációs nevekkel! 
• Keressük meg a színes betűkotta két ütemét új dalunk kottájában! 

3. Játsszunk el egy rövid betlehemes játékot! 

• Énekeljünk! 

Az angyal hírül hozza Jézus születését. 
(Bárcsak régen fölébredtem volna)
A pásztorok útra kelnek.
(Pásztorok, keljünk fel!)
Felkeresik, és énekkel köszöntik a Szent 
Családot.
(Kirje, kirje, kisdedecske)

4. Kodály Zoltán: Angyalok és pásztorok. Kodály Zoltán kórusműve a latin glória szóval 
kezdődik, ennek jelentése: dicsőség.
• Figyeljétek meg, milyen hangfaj az angyalok kórusa! 

Énekeljük lassan a dallamot! Énekeljük lassan a dallamot! 

Betlehemi jászolkiállítás, Budapest,  2007
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva

A hajnali harangszónak 
gilingalangója

30. Új esztendő, vígságszerző  

Miért jártak a gyerekek újév reggelén csapatosan házról házra?

1. Az újév köszöntésekor a fiúk általában élelmet kértek. Az Alföldön, Nagyszalontán pél-
dául ezt mondták: „Tyúk ide, búbos, kalács ide, fonatos!”
• Ismételgessük hangosan a kérést! 
• Ti mit kívánnátok újév napján? Mondjátok el ritmizálva!

2. Kodály Zoltán: Újesztendőt köszöntő. Hallgassuk meg Kodály Zoltán kórusművét!
•  Kövessük a kotta segítségével a legfölső szólamot!  

3. Alakítsunk csoportokat, és játsszunk adomány-
gyűjtést! 
• Mondjuk el az óra elején kitalált rigmusokat, 
• és adjunk egymásnak képzeletbeli ajándéko-

kat, dalokat!

4. Kodály Zoltán: Újesztendőt köszöntő. A zenei felvételen a gyerekek több szólamban éne-
kelnek. 
• Az első versszakban különbözik vagy azonos a szólamok ritmusa?

 Kövessük a kotta segítségével a legfölső szólamot!  

A Gergely-naptár bevezetése (1582) előtt 
hazánkban december 25-től számították 
az év kezdetét. Ez volt nagykarácsony 
napja.

31.
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaEste van már, nyolc óra

31. Három éjjel, három nap   

Milyen szokások kapcsolódnak a farsanghoz?

1. Mondjuk hangosan, ritmussal a verset! A vonalak szüneteket jeleznek. 

„dob – – – / dob dob dob zene 
  dob – – – / kürt szól duda szól
  é-nek kó-rus / zeng – – –  /    é-nek kó-rus / csend – – – //”  
                    (Papp Tibor: Pogány ritmusok című verse alapján)

• Ha már jól tudjuk a szöveget, akkor a szavak legyenek hang-
szerek! Minden szerepet más hangszer, csoport játsszon! A „csend” szót csak magunk-
ban mondjuk ki!

2. Énekeljük el kézjelről tanári segítséggel a Három éjjel, három nap kezdetű népdalt!

• Hány különböző nevű hangot énekeltünk? 
• Hány hang hiányzott a hétfokú hangkészletből? Melyikek? 

3. Állítsunk össze dalláncot farsangi mulatsághoz! Énekeljünk, táncoljunk, mulassunk! 
Járjunk körtáncot és páros táncot is! 
• Kezdjük ezzel a dallal! 

4. Hallgassuk meg a Muzsikás együttes talpalávaló zenéit! Használjuk a testünket hang-
szerként, tapsoljunk, csettintsünk, dobbantsunk zenehallgatás közben! 

• Kezdjük ezzel a dallal! 
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, páva
Összegyűltek, összegyűltek 

az izsapi lányok

32. Balázsolás  

Miért volt szükség adományokra az iskolába járáshoz? 

1. Tanuljuk meg hallás után a balázsjárás népszokás dallamát! 

• A második dallamot énekeljük a szöveghez alkalmazkodó ritmussal!

2. Énekeljük végig a most tanult dalt! Járjunk körbe a teremben mérőütésre! 

3. Játsszuk el a balázsolást!
• A második dallam éneklésekor válasszunk magunk közül háziasszonyt, forduljunk felé, 

és egy helyben állva énekeljünk neki!
• Találjuk ki, mit mondtak a háziak az éneklő gyerekeknek, és játsszuk el mozdulatokkal 

is az adományozást!

A falusi iskolákat régen a falu közössége tar-
totta fenn. Az adománygyűjtő szokás egy 
évben többször ismétlődött. Február elején, 
Szent Balázs-nap környékén főként tüzelőt és 
élelmet gyűjtöttek.

33.

Tanuljuk meg hallás után a balázsjárás népszokás dallamát! Tanuljuk meg hallás után a balázsjárás népszokás dallamát! 
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Kiment a ház az ablakon
33. Talalaj, talalaj, Tök Lőrinc 

Villő – villőzés: Húsvét előtti virágvasárnapi 
leányszokás. A lányok feldíszített, villőnek ne-
vezett fűzfagalyakkal sorra járták a házakat.
A műben hallható „kirelejszom” (eredetileg: 
Kyrie eleison) magyarul: Uram, irgalmazz! 
Itt a köszönést helyettesíti. 

Hogyan búcsúztatták a farsangot a böjt előtt a lányok?

1. Farsangkor a lányok házról házra jártak, énekeltek, és énekükért élelmet kaptak. 

– Ez ki háza, ki háza? – kérdezték a lányok. 
– Jámbor Gál János háza – hangzott a felelet.

• Énekeljük a kérdést és a vá-
laszt a következő dallamra!

2. Tanuljuk meg hallás után a Talalaj, talalaj kezdetű  farsangi dalt!

3. Énekeljünk vidám farsangi dalokat, tánc-
dallamokat, és játsszuk el a ma tanult nép-
szokást! 

4. Kodály Zoltán: Villő. Felismeritek a kórus-
mű elejét? 
• A párbeszéd után következő szavak közül 

az elsőhöz hasonlót hallottunk már („kir-
je”). Emlékeztek, mit jelent? 

Talalajvasárnapi vidám adománygyűjtés
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34. Összefoglalás – Ünnepek, jeles napok  

Miben különbözik egy hétköznap vagy munkanap az ünnep napjától?

1. Melyik dal ritmusát látjuk? Segítünk a képpel! 

• Énekeljük el a dalt minél több versszakkal!

• Melyik dallamunk metruma, ütemmutatója 3/4-es? 

Énekeljük és kísérjük ezzel a ritmussal! 

• Melyik karácsonyi dallamunk kezdődik a szó mi dó hangokkal?

• Énekeljük el a felismert dalokat!

2. Ismerjük fel ritmusa alapján, és énekeljük el a dalt!

• Melyik vidám dalunkból való: kiment, maradt, zsupot, ballagott, 
a vásárra? 

• Mely regölő dalok jutnak eszünkbe a képről? 
• Énekeljük el őket! 

3. Aki nem ismerte, tanulja meg a többiekkel ezt a vidám farsangi dalt!

A, a, a, a farsangi diákok.
A farsangi diákok,
piros nadrágban járnak,
A, a, a, a farsangi napokban.

•  Voltatok már farsangi ünnepségen? Viseltetek jelmezt? 
Meséljetek róla! 

• Adjatok találó nevet a képen látható jelmeznek! 

Melyik dal ritmusát látjuk? Segítünk a képpel! Melyik dal ritmusát látjuk? Segítünk a képpel! 
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IV. ISMERKEDJÜNK
MAGYAR

ZENESZERZŐKKEL!

Balázs Árpád – Nemes Nagy Ágnes: Bodzavirág
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaÚgy tetszik, hogy

35. Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága

Mit tanultatok vagy hallottatok a két magyar zeneszerzőről? 

1. Énekeljünk olyan dalokat, amelyekben vagy teljesen azonos, vagy picit különböző so-
rok találhatók!     
A Kelj fel, juhász, ne aludjál…  kezdetű népdal sorszerkezete: 
A A B C.

• Lapozzunk vissza a könyvben, és keressük meg a dal kottáját! 
• Figyeljük meg, hogy az 1. és 2. sor teljesen azonos (A, A),

a 3. és 4. sor nagy része eltérő, ezért B és C jelű!

2. Ismerjük fel, és énekeljük el a következő népdalt! 

• Segítenek a szavak: cipellőt, bő nadrágot

• Énekeljük el kánonban is!

3. A magyar népzene nagy része páros lüktetésű, ütemmutatója 2/4 vagy 4/4. Alakítsunk 
csoportokat, és válasszunk ki egy-egy ilyen népdalt!
• Találjunk ki hozzájuk tánclépéseket vagy ritmuskíséretet! 

4. Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc. Hallgassuk meg a művet, amelyben nem szere-
pel népdal! 
• Beszélgessünk a régi vásárok mutatványairól! 
• Meséljétek el, szerintetek hogyan történt a medvetáncoltatás?
• Nézzetek utána hogyan kapcsolódik a 2. feladatban énekelt dal Bartók Bélához és Ko-

dály Zoltánhoz!

Bartók Béla és Kodály Zoltán 1908-ban

36.

Bartók Béla és Kodály Zoltán a Zeneakadémián ba-
rátkoztak össze, együtt indultak népzenét gyűjteni. 
Főként a magyarság dallamait kutatták, az énekes és 
hangszeres dallamokat rögzítették fonográfhengerre.
Együtt rendszerezték az összegíűjtött dallamokat. 
Régi stílusú népdalaink dallamvonala ereszkedő. Az új 
stílusú népdalok két szélső sora mélyebben van, mint 
a középső sorok, dallamvonaluk ezért kupolás.
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Ábécédé 
36. Kodály Zoltán: Háry János daljáték            

Készítettetek már olyan műsort, amelyben énekeltetek és beszéltetek is?

1. Mondjuk el ritmussal Móra Ferenc versének részletét! 
Aranyalma ághegyen. / Bari bég a zöld gyepen. / 
Cirmos cica egerész. / Csengős csikó heverész.
Énekeljük el a verset, az első sor dó, a második ré, a 
harmadik mi hangon szólaljon meg, a negyedik so-
ron „guruljunk le” a szó hangról!

2. A Háry János című daljáték kezdete:

A nagyabonyi kocsmában a falubeliek beszélget-
nek, borozgatnak. 
Háry János, a nagyotmondó obsitos mesélni 
kezd a kalandjairól. 

3. Kodály Zoltán: Háry János – Nyitány. Az előjáték (nyitány) egy „zenei tüsszentéssel” kez-
dődik.
• Milyen hangszereket használnátok a tüsszentés zenei kifejezéséhez?
• Próbáljátok ki a hangzást! 
• Hallgassuk meg, milyen hangszereket használt a zeneszerző? Milyen hangerejű Kodály 

művében ez a tüsszentés? 

4. Zenehallgatás közben gondolkodjunk arról, mi történhetett a kocsmában a beszélgetés 
során! 
• Játsszuk el a kitalált jelenetet! 
• Utánozzuk a szereplők hangját! Idézzük fel a hangulatot énekekkel, tánccal és zajokkal 

is! Énekeljünk közben vidám, táncos, mulatós dalokat!

Ebelasztin lovagMarci bácsi, kocsis Mária LujzaNapóleon

A császárnéFerenc császár Örzse, a mátkája 
(menyasszony)

Háry János, leszerelt 
katona (obsitos)
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaA juhásznak jól van dolga

37. Sej, Nagyabonyban – 1. kaland

Kit nevezünk nagyotmondónak? 

1. Énekeljük el az ismert dal első sorát szolmizálva! Mutassuk a kézjeleket! 

• Énekeljünk szó – fá ugrást!

2. Kodály Zoltán: Háry János – Sej, Nagyabonyban. A dalt az Előjáték végén éneklik a kato-
nák. 
• Figyeljük meg, milyen hangerővel és milyen tempóban szól a dal! Miért? 

• Énekeljünk a felvétellel együtt!
• Miről énekelnek az idegenben szolgáló katonák?

3. Az 1. kaland Burkusország és Galícia határán játszódik.

A határ egyik oldalán forróság, a másikon zimankós hideg van. Az őrszem nem engedi át a 
határon a hintót, melyben Mária Lujza, az osztrák császár leánya utazik. Háry megoldása: 
áttolja az őrbódét Burkusországból Galíciába. 

• Játsszuk el a jelenetet! A határ egyik oldalán levők énekeljenek téli, a másik oldalán le-
vők nyári dalt! Például: Érik a meggyfa és Hull a hó, hull a hó.

Figyeljük meg, milyen hangerővel és milyen tempóban szól a dal! Miért? 

38.
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A hajnali harangszónak 
gilingalangója

38. Bécsi harangjáték – 2. kaland            

Háry: „Na ilyet csakugyan nem láttam! Mi ez?” 

1. Mi bűvölhette el Háryt Bécsben? Mit látott és mit 
hallott?

Kodály Zoltán: Háry János – Bécsi harangjáték
• Milyen hangszerekkel tudnánk utánozni a harang-

játék hangját? 

2. Zenehallgatás közben kövessük a kottát!

• Keressünk olyan dalokat, amelyekben szerepelnek ezek a hangok: dó-mi-szó!

• Keressük meg, és szólaltassuk meg ezeket a hangokat metallofonon!

3. Játsszunk harangot! 

Forduljatok párosával egymás felé, és egyikőtök 
énekeljen két hangot: s-m. 
A párotok ismételje meg, és énekeljen két új han-
got: s-d. 
Most ti ismétlitek, és új hangokkal folytatjátok a 
harangozást! 
• Játék közben utánozzuk a harangok mozgását! 

4. Magyarországon Kecskeméten és Hévízen ha-
rangjáték, Szegeden és Székesfehérváron óra-
játék található. 

• Hallgassuk meg ismét a Bécsi harangjátékot, és 
lépjünk „harangos mérőt” zenehallgatás köz-
ben!

A kecskeméti Városháza harangjátéka   

Zenehallgatás közben kövessük a kottát!Zenehallgatás közben kövessük a kottát!
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaFöl, föl, vitézek a csatára

39. Napóleon csatája – 3. kaland

Hihetünk-e a nagyotmondó Hárynak, amikor azt meséli, hogy elfogta és ötvenezer tallér 
büntetés fizetésére kötelezte a nagy Napóleont? 

1. Kodály Zoltán: Háry János – Napóleon csatája és Toborzó. Hallgassuk meg a daljáték je-
lenetét!
• Figyeljük meg, hogy a franciák vidám harsonaszóval érkeznek! A csatában a magyarok 

győznek. A gyászinduló Napóleon vereségét jelzi.
• Milyen hangulatot érzékeltet a zene a szaxofon hangjával?

2. Énekeljük el a Napóleon-témát hangosan, menettempóban!

• Énekeljük el a téma mozzanatait megjelenítve! 
– Napóleon büszkén érkezik a csatamezőre: énekeljünk nagy hangerővel! 
– Napóleon észreveszi Háry Jánost, megretten: énekeljünk halkabban! 
– Háry puszta kézzel elfogja Napóleont: énekeljünk nagyon halkan, szégyenkezve!

3. A győzelem örömére a büszke magyar huszárok a Toborzót éneklik.

• Hallgassuk meg újra a jelenetet! Zenehallgatás közben kövessük a kottát, és énekeljünk 
a katonákkal!

4. Játsszátok el szoborjátékkal Napóleon csatáját négy-öt lépésben!

40.
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Á, á, á, a farsangi napokban
40. Ábécédé – 4. kaland

Igaz-e, hogy a  szeretet fontosabb a hírnévnél és a pompánál? 

1. Énekeljük el a Hej, Vargáné, káposztát főz… kezdetű dalla-
mot! 
• Kísérjük az éneklést mozgással: comb-taps-taps!
• Állapítsuk meg a dal ütemmutatóját!

2. Kodály Zoltán: Háry János – Ábécédé. Hallgassuk meg azt a jelenetet, amelyben Ferenc 
császár bemutatja a fiait Háry Jánosnak! A három császárfi énekel.
• Figyeljük meg a bevezető zene hangszereit! Miért katonazene a zenekari elő- és utójá-

ték? 

3. A császár feleségül kínálja a lányát a vitéznek, de Háry hűséges marad a mátkájához, 
Örzséhez és a hazájához. Hazaindulnak. 

• Mit jelent a Suba subához, guba gubához szólás?

4. Énekeljük az Ábécédé dalt kettesével egymás felé fordulva! A ritmuskíséret legyen: 
comb-taps-taps! 
• A második tapsnál a szemben állók érintsék össze a tenyerüket! Versszakonként vált-

sunk párt!

@
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41. Összefoglalás – Ismerkedjünk magyar zeneszerzőkkel!  

Kihez és mihez hűséges Háry János?

1. Háry János történeteit hallgatva sok szereplővel 
ismerkedtünk meg. 

• Ki lett a kedvencetek? 
• Mit gondoltok a nagyotmondó Háryról? 
• Melyik a kedvenc zenei részletetek?
• Énekeljük el a tanult dallamokat!

2. Kodály Zoltán: Háry János – Tiszán innen, Dunán túl, részlet az első kalandból. Örzse és 
Háry együtt énekli a népdalt. Hallgassuk meg!

• Mire gondolhatnak Háryék, amikor ezt éneklik: „Tiszán innen, Dunán túl, túl a Tiszán van 
egy kunyhó, […] oda vágyik az én szívem párostul”? 

• Hazatérnek-e Magyarországra a történet végén a katonák?

3. Kodály Zoltán: Háry János – Utójáték. Figyeljük a daljáték befejezését! 

• Visszatért-e Háry a kocsmába? 
• Jelezzétek kézfelemeléssel, ha meghallottátok a diák tüsszentését! 

4. Játsszátok el a daljáték valamelyik jelenetét, adjátok elő a tanult dalokat!

Kutassatok! Ismertek-e Háryn kívül nagyotmondó mesehősöket? 
Ismertek-e olyanokat, akik mindig igazat mondtak?

@
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V. TANÉV VÉGI
VIGASSÁGOK

Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Gyere, jó pajtás
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaÉrik a szőlő

42. Erdő mélyén piros a szamóca

Melyik országot nevezik az „ezer tó országának”?

1. Mondjuk el a nyelvtörőt! Mondjuk egyre gyorsabban!
Nem minden szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka 
farka tarka.

• Tudunk más nyelvtörőket? 
Folytassuk: Egy meggymag … !

2. Tanuljuk meg hallás után a finn népdalt!

• Mondjuk el ritmusnévvel a dal ritmusát, utána ritmizálva a szöveget!

3. Énekeljük új dalunkat a következő nyelvtörővel! 

Hozzám szállt egy terefere szarka, aj, jaj, tuliali, terefere szarka, 
Hozzám szállt egy terefere szarka, de billeg a tarka farka. (Lukin László szövege)

4. Hallgassunk gitárzenét! Keressük meg Muriel Anderson amerikai gitárművész felvételét 
az interneten, melyen a tanult finn népdalt adja elő!

Tanuljuk meg hallás után a finn népdalt!Tanuljuk meg hallás után a finn népdalt!

43.

A  �  �  �  �   ritmus gyakorlóneve: riririri
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Víg madár csivitel az erdőn
43. Baj van a részeg tengerésszel 

Milyennek képzeljük el a tengerészek életét? 

1. Énekeljük először szöveggel, azután ritmusnévvel a dalt!

2. Gyakoroljuk a ritmusnevek kimondását! 

• Mondjuk ki egymás után négyszer a ritmusképleteket!
• Tapsoljunk, és közben mondjuk a ritmusnevet! Már csak tapsoljunk! 
• Ismerjük fel a tanári bemutatásban hallott ritmusképletet! A taps után ismételjük meg 

ritmusnévvel! 

3. Hallgassuk meg az ír dalt, keressük meg hozzá a mérőütést!

• A második versszakban kísérjük halkan, hangsúlyos 
mérőütéssel az éneket!

4. Énekeljük a most tanult dalt, és találjunk ki csoportok-
ban „matróztáncot” hozzá! 

Énekeljük először szöveggel, azután ritmusnévvel a dalt!Énekeljük először szöveggel, azután ritmusnévvel a dalt!

Gyakoroljuk a ritmusnevek kimondását! Gyakoroljuk a ritmusnevek kimondását! 

Mondjuk ki egymás után négyszer a ritmusképleteket!

i

i

II: Bele vele gyorsan a tengervízbe :II
Minden áldott reggel! Refr.

KI
EG

ÉS
ZÍ

TŐ
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Hóha
Hóha

Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaOdakünn az erdőn

44. Szorgos pásztor 

Miért havasi kürttel üzentek egymásnak az Alpok hegyei kö-
zött élő pásztorok? 

1. Énekeljünk betűkottáról! Válasszunk előénekest, és is-
mételjük a dallamot! Lendületesen énekeljünk! Hango-
san szóljon az ének, hogy messzire elhallatsszon!

2. Az új dal hangkészlete öt hang: d r m f s. Felfelé általában skálázunk, lefelé ugrunk. 
• A daltanulás előtt énekeljük el többször ezt a gyakorlatot!

3. Tanuljuk meg a dalt, és énekeljük az alsó szólamot is, ha van bátor vállalkozó!

4. Játsszuk el a dalt!

san szóljon az ének, hogy messzire elhallatsszon!

•• A daltanulás előtt énekeljük el többször ezt a gyakorlatot!

Egy kisebb csoport feláll a terem egyik 
végén lévő „hegyre”, és tőlük a lehető 
legmesszebb, a másik hegy tetején áll-
nak a többiek. Énekeljék együtt a dal 
első felét, majd üzenet-válasz formá-
jában a Hóha-hóha kiáltást! 

A havasi kürt lucfenyőből készül, a svájci Alpokban született. 
Készítője kettévágja a kiválasztott faanyagot, és a két felét ki-
vájja, majd összeilleszti a két részt. Beleilleszti a fúvókát, és fa-
ragással díszíti.

45.

Havasi kürtösök az Alpokban
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János bácsi, János bácsi, 
keljen fel 

45. Áll egy ifjú nyírfa a réten

A balalajka háromszög alakú, fatestű, 
orosz pengetős hangszer. Húrjainak 
száma 3–6 lehet. 

Hogyan szólaltatjuk meg a húros hangszereket?

1. Mondjuk el a gyakorlat ritmusát ismételgetve!

• Állítsuk sorrendbe a hangokat magasságuk szerint, kezdjük a legmagasabbal! Énekeljük 
el többször föntről lefelé a hangokat! Énekeljük magunkban, azután hangosan a dallamot!

2. Új orosz népdalunk eggyel több hangot tartalmaz, mint az előző gyakorlat. Ezt az új 
hangot színnel jelöltük. Keressük meg a hangot, mutassuk a kézjelét!
• Énekeljük el a dalt kézjelekkel!
• Tanuljuk meg a dalt! Ha már jól megy egy szólamban, énekeljük el kánonban is!

• Aki ismeri, énekelje el szöveggel is a dalt!

3. Hallgassuk meg a balettzenét, és képzeljük 
el a táncoló figurát! 

P. I. Csajkovszkij: Diótörő – Orosz tánc
• Próbáljunk meg mozogni a zenére!

Mondjuk el a gyakorlat ritmusát ismételgetve!Mondjuk el a gyakorlat ritmusát ismételgetve!

A balalajka háromszög alakú, fatestű, 
orosz pengetős hangszer. Húrjainak 

mi

ré

dó

ti,
lá,
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaElmentem a piacra

46. A búzaföldön dalolva járunk

Milyen alapvető élelmiszerek készülnek a gabonafélékből ma is?

1. Alkossunk kánont prózában! Gondolkodjunk kettes ütemekben! 
• Kezdjük gabonanevekkel: búza, kukorica, árpa, rozs! 
• Folytassuk a sort zöldségnevekkel és gyümölcsökkel! Hol kell szünetet tartanunk? 
• Ritmizáljuk egy szólamban, majd mondjuk végig kánonban is a versünket!
• Keressünk szinkópa ritmusú szavakat, mint például a csicsóka!

2. Tanuljuk meg a perui dalt hallás után!

• Keressünk szinkópát a dalban! 
• Éneklés közben adjunk hozzá mérőütést!

3. Peru régen az Inka Birodalom, a dél-amerikai indián lakosság életének központja volt.
• Beszéljük meg, mit tudunk az indiánokról!

4. A kép alapján képzeljük el a pánsíp nevű hangszer hangját!
•  Mondjuk el, milyen anyagból készülhet, és ho-

gyan kell játszani rajta!
•  Keressetek olyan hangszert, amelyiknek ugyan-

ilyen a fújási technikája!

Hallgassunk indián zenét! Pihenjünk a pánsíp kellemes hangjára! 
• Nézzetek utána, honnan ered a pánsíp elnevezés!

Tanuljuk meg a perui dalt hallás után!Tanuljuk meg a perui dalt hallás után!

47.

@

@

Taquile-szigeti indián utcazenész
(Titicaca-tó)
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mi

szó

lá’

lá

dó
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Odakünn az erdőn 
47. Édes fülmile 

Mit tanultatok az énekesmadarakról és az éneklésükről?

1. A Házasodik a tücsök című dalunkból idézzük a szereplők nevét: tücsök, szúnyog, tetű, 
bolha, mindenféle csúf bogár, gólya, béka, dongó darázs, pulyka, majom, bagoly, far-
kas ökör, malac, kecske. 
• Énekeljük el a dalt az állatnevek sorrendjében! Állapítsuk meg a kezdő- és a záróhangot!
• Énekeljük el a dal hangsorát! 

2. Kövessük belső hallással az Édes fülmile című tatár népdal dallamát!

• Hány különböző hangot találunk új dalunkban?
• Nézzetek utána, mi a fülemüle másik neve!

3. Énekeljük el a most tanult dalt ruganyos mozgással kísérve! 
• Mérőt lépjünk! Járásunkkal fejezzük ki a dal hangulatát! 

4. Haydn: Csalogánykánon. Hallgassuk meg a kánont a Parafónia zenekar előadásában!

 című tatár népdal dallamát!

Az ötfokú, azaz öt különböző nevű han-
got tartalmazó hangsort pentatonnak 
nevezzük, ha a hangok nem mindegyi-
ke szomszédos. A magyar pentaton 
hangsornak legtöbbször lá az alap-
hangja.

@
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaPál, Kata, Péter

48. Ég a város

Milyen figyelmeztető vagy figyelemfelhívó hang- és kézjeleket ismertek?

1. Énekeljük el a dallamsort!

2. Tanuljuk meg a kánont!

• Figyeljük meg, melyik a dal legmagasabb hangja! Hogyan függ össze ez azzal a szóval, 
amit ráéneklünk? 

• Énekeljük egy szólamban a kánont! Leghangosabban a „tűz” szó szóljon!

3. Énekeljünk más kánonokat! 
• Komáromi kisleány, Szélről legeljetek!

4. G. F. Händel*: Tűzijátékszvit.
Hallgassuk meg a nyitányt!
• Válogassuk ki a zene hangula-

tára jellemző szavakat!
diadalmas, nyugodt, áradó, 
halk, erőteljes, szelíd 

• Miért nem kell félnünk a tűzi-
játéktól?

• Hol tudod megnézni lakó-
helyedhez legközelebb az 
augusztus 20-ai tűzijátékot?

49.

* Georg Friedrich Händel (ejtsd: georg fridrih hendl) német zeneszerző.



59TANÉV VÉGI VIGASSÁGOK

Este van már
49. Bárdos Lajos: Rétre hívó

Milyen játékokat lehet a réten játszani? Milyen virágokat gyűjthetünk?

1. Énekeljük el a betűkottát! Mutassuk a kézjeleket!

• Nevezzük meg a népdalt, amelyiknek első sorát énekeltük!
• Énekeljük el a dalt szöveggel! 

2. Mondjuk ritmusnévvel: �  � �  |  � � �  Ismételgessük, amíg gyors tempóban is 
pontosan, jól tudjuk!
• Mondjuk el ritmusnévvel a dal ritmusát! 

• Olvassuk a kottának megfelelő ritmussal a szöveget!
• Énekeljük el a dalt kánonban is!

3. Gyakoroljuk a ritmusértékek neveit! Játsszunk!

Számoljuk meg, hányan vagyunk a csoportban! A legmagasabb 
gyerek legyen az egész érték, álljon a tábla elé, középre! Eléjük 
álljon két fél értékű hang! Eléjük négy negyed, még előbbre 
nyolc nyolcad, végül az első sorba tizenhat tizenhatod!  Az egész 
hang kezdje el ritmusnévvel mondani a saját nevét: tá á á á! 
A játékba folyamatosan kapcsolódjanak be az egyre kisebb rit-
musértékekl! Ha elég lassan kezditek a játékot, akkor még a  ti-
zenhatodok is kényelmesen mondhatják ki a nevüket.
•  Nehezíthetjük a feladatot, ha megfordítjuk a játék irányát. Kezdjük a tizenhat tizenhatoddal! 

riririri / riririri / riririri / riririri // Utánuk a nyolcadok következzenek! 
• Ha nem vagyunk elegen, lehet változtatni a játék menetén, új megoldásokat találhatunk ki!

Mondjuk el ritmusnévvel a dal ritmusát! 

KI
EG

ÉS
ZÍ

TŐ
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Csend király-játék, majd
zh. Hess, páva, hess, pávaMély erdőn ibolyavirág

50. Kodály Zoltán: Gyere, jó pajtás 

Ti miért szerettek kirándulni? 

1. Énekeljük együtt a betűkotta dallamát! Mutassuk a kézjeleket! Énekeljük el ritmusnév-
vel is!

2. Mondjuk el a dal ritmusát négyes mérőütéssel! 
• Maradjunk ugyanabban a tempóban, de a mérőütést változtassuk kettesre, azaz két mé-

rőt üssünk ütemenként! Mondjuk el így is a ritmust! 
• Mondjuk a szöveget ritmussal, kettes mérővel! 

3. A vers szövege a hegyekbe, erdőbe, rétre hív minket. 
• Ismételjük azokat a dalainkat, amelyek a természet szépségéről, a természet kínálta vi-

dám életről szólnak! 

4. Hallgassunk „természetzenéket”!
• Mi a címe a három, idén hallgatott műnek, amelyekhez a zeneszerzők nevét és a képeket 

segítségként ajánljuk?

vel is!vel is!

Bartók Béla L. van Beethoven B. Smetana

51.
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51. Játsszunk és alkossunk zenével!

1. Énekeljünk tanári segítséggel egy hangmagasságon különböző hangerővel! Minden 
hangerő két másodpercig tartson! 
• Énekeljünk egyre hangosabban, majd visszahalkulva!

halkan (piano) – középerősen (mezzoforte)  – erősen (forte) – középerősen (mezzoforte) – 
halkan (piano) – nagyon halkan (pianissimo) 

2. Énekeljünk tartott hangon, változtassuk a hangerőt a tanár jelzéseit követve! 
•  Énekeljünk el egy közösen választott dalt úgy, hogy a tanári jelzéseket követve változ-

zon a tempó! Aki téveszt, zálogot ad.

3. Ki beszél? Játsszunk a hangunkkal! 
•  Csukott szemmel hajtsuk le fejünket a padra, és fi-

gyeljünk a hallható zajokra, zörejekre, hangokra. Egy 
perc múlva beszéljük meg, ki mit hallott! 

•  A játékvezető titokban jelöljön ki sorban valakit, ti 
pedig csukott szemmel hallgassátok meg, és ismer-
jétek fel hangját!

•  Találjatok ki feladatot egymásnak! Mutassátok be is-
mert emberek hangját az osztálynak név és kép nélkül! 

• Játsszatok el egy jelenetet zajokkal! A közönség nem 
nézi a játékot, de megpróbálja kitalálni, mi történik!

4. Válassz vagy készíts egy hangszert! Fésűből és papírból, fűszálból, dobozból és gabo-
naszemekből, és még sokféle módon lehet megoldani ezt a feladatot. 
• Szólaltasd meg a hangszeredet többféle hangszínnel! 

5. Szólaltassunk meg egy szót többféle módon! Válasszunk a következő szavak közül: tün-
dér, krokodil, léghajó!
A hang lehet magas, sötét, nagyon mély, nagyon halk. 

6. Ismételjük meg a hallott dallamot! 
• Ugyanúgy! 
• Lassabban!
• Mélyebben!
Az ötletek Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok című könyvéből származnak.

Házilag készített hangszer: ritmuscsörgő

Mi a hangszín? Az a sajátos ösz-
szetevő, amely a hang semmi 
mással össze nem téveszthe-
tő karakterét, jellegzetességét 
adja. Ezért ismerjük fel az embe-
rek vagy a hangszerek hangját 
akkor is, ha nem látjuk őket.
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Legyetek jók, ha tudtok!
52. Zenés színpad

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
                                          (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. Ford. Rónay György)

1. Hogyan lehet értelmezni a mai lecke mottóját?
• Milyen szereplőkkel ismerkedtünk meg Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című regényében?

2. Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk. Nézzük és hallgassuk meg 
a regény nyomán írt zenés játék Mi vagyunk a grund! című videóklipjét!

Nagy a világ, az égig ér, 
De van ez a föld, ami kezünkbe fér. 
Itt nevet a nap sugara ránk,
Rajzol egy pályát a deszkapalánk,

És a tér, és a nyár, és a fák, az akác,
És a kert, és a ház, és a házból a srác.
Te meg én, ugye szét soha nem szakadunk?
Gyere, mondd, hogy a grund mi vagyunk!

Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, 
Legyen szabad a grund!
Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely,  
Vagy egyszer belehalunk!

Nagy a világ, és rá se ránt, 
Hogy errefelé a követ ki veti ránk. 
Ha közel a vész, nem remeg a szánk,
Le fogjuk győzni, nekünk ez a hazánk:

Ez a pad, ez a fal, ez a pár farakás, 
Ez a dal, ahogy nő ez a szívdobogás.
Ez a jel, innen el soha nem szaladunk,
Gyere, mondd, hogy a grund mi vagyunk!

Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, 
Legyen szabad a grund!
Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely,  
Vagy egyszer belehalunk!

Kórus: 
Miért félnénk? Miért élnénk, ha nem egy álomért? 

   4×

• Kövessük a képek segítségével, hogyan állnak a fiúk a jó ügy mellé, hogyan fogadnak 
egymásnak hűséget, és hogyan bátorítják egymást! 

• Hallgassuk meg ismét a felvételt és tanuljuk meg a fiúk esküdalát!

3. Idézzük fel vagy olvassuk újra, játsszuk el mi is a regény fontos jeleneteit!
• Menjetek el a regény helyszínére, vagy keressetek rá az interneten a Pál utcai grund 

emlékhelyeire!

53.

MTI Fotó: Kallós Bea, 2016. A Vígszínház 
előadásában H. Vecsei Miklós  Nemecsek, 
Józan László Áts Feri szerepében

@
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53. Történetek, filmek zenével 

Képes-e a zene történetet elmondani? 

1. Dolgozzunk csoportokban! Írjunk rövid történetet párbeszédes formában! Ez szólhat az 
osztály mindennapjainak egy eseményéről, olvasmány részletéről, közös élményünk-
ről.
• Írjunk a történetbe párbeszédeket, válasszunk dalo-

kat az érzelmek kifejezésére, az illusztrálásra! 
• Mutassuk be a munkáinkat egymásnak! 

2. El tudjuk-e képzelni kedvenc filmünket, műsorunkat zene nélkül? 
• Mondjunk példát arra, hogy miért szebb egy szöveg elénekelve, mint elmondva!

3. Írjunk zenékből történetet! Keressétek meg kedvenc dalaitokat és állítsatok össze belő-
lük történeteket!

Az opera a történetet zenével 
meséli el. A daljáték, az operett 
és a musical prózai részeket is 
tartalmaz. A balettzene szöveg 
nélkül mond el történetet, a cse-
lekményt itt a mozgás fejezi ki. 

Jelenet A muzsika hangja című filmből 
(R.: Robert Wise, 1965) 

Süsü a sárkány, a bábfilmsorozat főhőse 
(Írta: Csukás István, zene: Bergendy István)

Kodály Zoltán Háry János, című művének 
rajzfilmes változatából (R.: Richly Zsolt, 1983)

Egy kép az Oroszlánkirály című filmből
(R.:  Roger Allers, Rob Minkoff , 1994)
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54. Énekóra március tizenötödikére

Mit adhatunk zenével, énekléssel az ünnepeinkhez?

1. Tolcsvay László: Nemzeti dal

• A tisztelet jeléül álljunk fel vagy mozgással előadott je-
lenetben játsszuk el a '48-as március tizenötödikei han-
gulatot!

2. Bródy János: Egy fiatal költő emlékére (Illés együttes)

• Kiről szólhat a dal? 

Gondold el, ha most is élne
hányan követnék a szellemét
Gondold el, ha most is élne
hányan támadnának haraggal reá

Jelkép lett a név, de forró fejét
kőbe vésve láthatod sok íróasztalon

Gondold el, ha most is élne
milyen csendben hallgatnák a verseit […]

Soha ne feledd el az emlékét!

3. Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz
• Hallgassuk Erkel Ferenc művét énekkari előadásban, felvételről!
• Kövessük a kottát zenehallgatás közben, és énekeljünk a felvétellel!
• Amikor már hibátlanul énekel a csoport, álljunk fel ünnepi módon, és úgy énekeljünk!

4.  Állami ünnepeink a Himnusszal kezdődnek és a Szózattal fejeződnek be. Ünnepi óránk 
végén felállva hallgassuk meg a Szózatot! 
Egressy Béni – Vörösmarty Mihály: Szózat

Petőfi Sándor honvéd őrnagyi 
egyenruhában (ismeretlen festő, 
1860 k.)

55.
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Jelenet az  Egri csillagok 
című filmből, Dobó István 
szerepében Sinkovits Imre
(Gárdonyi Géza regényét 
filmre vitte Várkonyi Zoltán, 
1968)

Tinódi Lantos Sebestyén 
lanttal (1510 körül – 1556)

„…a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében.”
                                                                                                     Gárdonyi Géza

1. Fejtsük meg a régi magyar nyelven írt históriás ének első 
versszakát!

Tinódi: Egervár viadaljáról való ének

Tinódi Sebestyén deák Kassába,
Ferdinándus királnak hív voltába,
Egri várnak csuda szerencsájába,
Vitézeket írja krónikájába.  

• Hogyan mondjuk ma a deák szót? Mire utal a Lantos név?
• Kinek a híve (kiben bízik meg, kihez hűséges) a költő, Tinódi 

Sebestyén?
• Mit jelent, hogy az egri várnak szerencsája (szerencséje) 

volt? 
• Melyik szó jelenti azt, hogy történetet ír le az ének? 

2. Hallgassuk a dalt felvételről! Figyeljük és kövessük a kottát!

• Zenehallgatás közben énekeljük a dalt az előadóval! Tanul-
juk meg a dalt szöveggel hallás után!

• Milyen hangszer kíséri az éneklést a felvételen?

3.  Hallgassuk meg Tinódi: Egri históriának summája (1553) részletét Kobzos Kiss Tamás 
előadásában!
• Mit jelent, mire utal a Kobzos előnév? Mi a koboz? 
• Miért volt szükség az országot járó énekes történetmondókra a törökellenes harcok idején?

55. Énekóra  az egri hősök emlékezetére

@
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56. Év végi rendszerezés, összefoglalás

„...dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” 
                                                                                                                                           József Attila

1. Énekeljünk a képek segítségével!
• Melyik napszak köti össze a három dalt? 

2. Melyik dalokra gondoltunk? Énekeljük el őket! Mi a közös a dalok szövegében?

3. Találjuk ki, melyik dalokat rejtik a képek! 
• Mindegyiknek ugyanaz a lüktetése, a metruma. Páros vagy páratlan lüktetésűek? Álla-

pítsuk meg hangsúlyos mérőütés segítségével!

• Tudod-e, milyen nyelven születtek a dalok?

Ne aludjál!

kukuriku Hóha, hóha!

57.
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57. Év végi rendszerezés, összefoglalás

Miért szokták mondani, hogy a zene összeköti az embereket?

1. Lapozgassunk a könyvben! Ki találja meg hamarabb?
a)  Melyik dalunk kezdődik három azonos szóval? 
b)  Melyik (két) dal kezdődik négy azonos hanggal? 
c)  Melyikben volt csak tá, azaz negyedhang és negyedszünet ritmusérték?
d)  Melyik nyerné a legtöbb nyújtott ritmust tartalmazó dal díját? 

2. Utazzunk ismét, mint év elején! 

• Egészítsétek ki a dallistát az előző években tanult dalokkal!

3. Kaláka együttes – Radnóti Miklós: Éjszaka. Hallgassuk meg a megzenésített verset!
• Ismételjük és ritmizáljuk a sorokat (például: „..alszik a kert, a faág, a fatörzsben a har-

kály...”)!
• Tanuljuk meg a verset éneklés közben!

Ég a város (Anglia) 

Szamóca (Finno.)

Gyere, jó pajtás (Mo.)

Rétre hívó (Mo.)

Édes fülmile (tatár népdal)

Áll egy ifjú (orosz népdal)
A búzaföldön dalolva járunk (perui dallam)

A szorgos pásztor (Svájc)

Baj van (Íro.)
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58. Zenék, művek, zeneszerzők 

Zeneszerző, előadó és hallgató: általuk születik a zene. Kinek mi a feladata?

1. Megtörtént-e veled, hogy a hallgatott zene vidámmá tett? Mondj rá példát! 
• Megtörtént-e, hogy megnyugtatott? 

2. Ki tudja felsorolni több hangszer nevét? 
• Melyik hangszert használnád katonai indulóban? Miért?
• Melyik alkalmas arra, hogy altatódalt játsszon? Miért?
• Melyik hangszerek játszanak népi zenekarban? 
• Melyik a kedvenc hangszered? Miért? 

3.  Milyen zenekarok láthatók a felvételeken?

• Milyen hangszereken játszanak a népi zenekarban, 
a szimfonikus zenekarban és a modern együttesben?

59.
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59. Zenehallgatás – zenei emlékezet

Mire gondolunk, amikor zenei emlékezetről 
beszélünk?

1. Bartók Béla: Magyar képek című műve öt 
zenekari darabból áll. 

• Melyiket hallgattuk meg?
1. Este a székelyeknél
2. Medvetánc
3. Melódia
4. Kicsit ázottan
5. Ürögi kanásztánc

2. Jeleneteket hallgattunk meg Kodály Zoltán: Háry János című daljátékából. 

• Idézzük fel a szereplőket! 

• Hallgassuk meg ismét a katonák két énekét: a hazavágyódásról és a „gyöngyéletről” 
szólót!

• Zenehallgatás, példák műfajok szerint. Dúdoljátok emlékezetből a számotokra legked-
vesebb dallamokat!

3. Hallgassátok meg ismét azt a zeneművet, amelyik legjobban tetszett ebben az évben!

Kórusművek: Kodály Zoltán kórusművei, Veljo Tormis: A dal születése

Zongoraművek: Bartók Béla, L. van Beethoven, 
W. A. Mozart kompozíciói 

Zenekari művek: C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja, 
Bedřich Smetana: Moldva

Népdalok, népdal-feldolgozások: Sebestyén Márta felvételei, 
az Andok zenéje, pánsíp, Kodály Zoltán: Háry János

Versmegzenésítések: Sebő–Weöres: Sej, haj, folyóba’, 
Karai József: Új regösének: Nagy László: Adjon az Isten c. versére

Musicalrészletek: Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk

Ezer székely leány napja, Csíksomlyó, 2016
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Kelj fel, juhász (Bolhás, Somogy m., Kodály Zoltán)
Este jő, szürkül bé (Bákó, Moldva, Domokos Pál Péter) 
Kispiricsi faluvégen (Mohács, Baranya m., Schneider Lajos)
Érik a szőlő (Rafajnaújfalu, Bereg m., Bartók Béla)
Farkas Ilka (Szeged, Csongrád m., Bálint Sándor)
Tarka szoknya (roma népdal, Bazsarózsa, Csenki Imre – Csenki Sándor szerk.)
Komáromi kisleány (Dercen, Bereg m., Bartók Béla)
A horgosi csárda (Horgos, Csongrád m., Kiss Lajos)
Csínom Palkó, csínom Jankó (Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek)

Ó, jöjj, ó jöjj, Üdvözítő (dallam: népi gyűjtés, szöveg: Tárkányi – Zsasskovszky Énektár) 
Kirje, kirje, kisdedecske (Szeged, Csongrád m., Bálint Sándor)
Pásztorok, keljünk fel (Pálóczi Horváth Ádám)
Új esztendő, vígságszerző (Nagyszalonta, Bihar m., Kodály Zoltán)
Talalaj, talalaj, Tök Lőrinc (Béd, Nyitra m., Kodály Zoltán)
Balázsolás (Ráró, Győr m., Kerényi György)
Három éjjel, három nap (Guta, Komárom) 

Sej, Nagyabonyban (Zsigárd, Pozsony m., Kodály Zoltán)
Á, bé, cé, dé (Nagyszalonta, Bihar m., Kodály Zoltán)

Más népek dalai

Baj van a részeg tengerésszel – ír népdal
Szorgos pásztor – svájci népdal
Áll egy ifjú nyírfa a réten – orosz népdal
A búzaföldön dalolva járunk – perui népdal
Édes fülmile – tatár népdal
Ég a város – angol kánon 

Magyar műzene

Tinódi Lantos Sebestyén: [VII.] egri históriának summája (1553)

Népdalok forrása
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Énekeljünk, énekeljünk (Veress Sándor gyűjtése, Klézse, Moldva)
Erkel Ferenc – Kölcsey Ferenc: Himnusz
Egressy Béni – Vörösmarty Mihály: Szózat
Bartók Béla: Az éjszaka zenéje
G. Rossini: A sevillai borbély – Nyitány
A. Vivaldi: A négy évszak – Tél
P. I. Csajkovszkij: Diótörő – A csokoládétündér tánca
M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Csibék tánca a tojáshéjban
Veljo Tormis: A dal születése
Túl a vízen (Szegő Júlia gyűjtése, 1953, Bergila)
Bartók Béla: Magyar képek – Este a székelyeknél
Bartók Béla: Magyar képek – Kicsit ázottan
Bartók Béla: Csujogató
Bartók Béla: Tizenöt parasztdal
Gryllus Vilmos: A horgosi csárda (népdalfeldolgozás)
Kodály Zoltán: Egyetem, begyetem
Bartók Béla: Tizenöt magyar parasztdal

Joseph Haydn: Csalogánykánon, (Erdő mélyén…), Kerényi György szövege
W. A. Mozart: A-dúr zongoraszonáta 1. és 3. tétel (Török induló)
L. van Beethoven: Holdfényszonáta
Joseph Haydn: G-dúr, Üstdobszimfónia II. tétel
P. I. Csajkovszkij: Régi francia dalocska
Bedřich Smetana: Moldva
Edvard Grieg: Peer Gynt-szvit, A hegyi király barlangjában
Bartók Béla: Cipósütés
C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Tyúkok és kakasok, Az elefánt, A hattyú; Finálé)
L. van Beethoven – 9. szimfónia 4. tétel
Karai József: Új regösének: Nagy László Adjon az Isten című versére 
W. A. Mozart: Három német tánc, Utazás szánon
Leopold Mozart: Zenés szánkózás
Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc
Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal
Kodály Zoltán: Angyalok és pásztorok; Újesztendőt köszöntő; Villő
Balázs Árpád – Nemes Nagy Ágnes: Bodzavirág
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc
Kodály Zoltán:  Háry János – Nyitány 
 Sej, Nagyabonyban
 Napóleon csatája és Toborzó
 Ábécédé-nóta
 Tiszán innen, Dunán túl
 Utójáték
Kodály Zoltán – Weöres Sándor: Gyere, jó pajtás
P. I. Csajkovszkij: Diótörő – Orosz tánc
G. F. Händel: Tűzijáték szvit – Nyitány
Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: Mi vagyunk a grund (zenés játék Molnár F. regénye nyomán)
Tolcsvay László – Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Bródy János – Illés együttes: Egy fiatal költő emlékére
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger viadaljáról való ének
Kaláka együttes: Radnóti Miklós – Éjszaka 
Kurtág György: Játékok

Népzenei és egyéb felvételek:
Doromb és sarkantyú – Magyar Állami Népi Együttes
Balogh Kálmán és a Romano Kokalo felvételei
Disney, Fantázia 2000 – C. Saint-Saëns: Az állatok farsangja

Zenehallgatásra ajánlott művek, népdalok
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A hónapok ajánlott dalai

Október: Sebő Ferenc – Weöres Sándor: Őszi éjjel izzik a galagonya

November: Sebő Ferenc – Weöres Sándor: Sej, haj, folyóba’

December: Kaláka együttes (Gryllus – Mikó – Radványi) – József Attila: Betlehemi királyok

Január: Balázs Árpád – Kövesdy János: Január fényes, havas útján 

Február: Bródy János – Szabó Lőrinc: Köd előttem, köd mögöttem

Március: Szörényi Levente – Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne

Április: Bródy János – József Attila: Kertész leszek

Május: Presser Gábor – Varró Dániel: Röpülj, hajó

Megzenésített versek

Varró Dániel: Röpülj hajó

Röpülj hajó! Röpülj hajó!
Csak a jóknak legyen ma jó.
Aki rossz annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.

Aludni végképp nincs idő momentán,
De útra kell most kelni, fájdalom.
Egy messzi népnek épp szügsége lett rám.
Hej.
A paplan szúr, s a párna nyom, 
Új kalandok vágy von,
Elhajózom én az ágyamon.

Elindulok hát én hős kalandor.
Utamba állhat gaz, britangi doszt.
Akármi vár, hol hajóm lelandol.
Hej
Én leugrok róla oszt’
A karom igazságot oszt,
Irtom én a pacát és a koszt!

Röpülj hajó! Röpülj hajó!
Csak a jóknak legyen ma jó.
Aki rossz annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.

ti,

dó




